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1. Obligația persoanei care se consideră îndreptățită la măsuri reparatorii în
considerarea Legii nr. 10/20001 de a proba că ea personal ori un antecesor al său pe care
l-a moștenit avea calitatea de proprietar al imobilului preluat, dovadă care trebuie să fie
neîndoielnică, calitatea de persoană îndreptățită trebuind susținută de dovezile care se
referă la ar. 23 și 24 din Legea nr. 10/2001, republicată.
Rezumat:
În ceea ce privește necesitatea dovedirii dreptului de proprietate asupra imobilului
solicitat, se reține că nu se poate prezuma dreptul independent de vreun fapt vecin și conex și
în lipsa oricărui temei de drept pentru reținerea acestei prezumții de proprietate în
patrimoniul autorului său. Dreptul de proprietate asupra imobilului nu poate fi prezumat
altfel decât în condițiile legii, adică trebuie să rezulte din acte de proprietate.
Legea nr. 10/2001 instituie un regim probatoriu distinct și neechivoc. Potrivit
dispozițiilor art. 3 alin. 1 lit. a) din Lege, sunt îndreptățite la măsuri reparatorii prevăzute de
lege persoanele fizice proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora.
Prin Normele de punere în aplicare a Legii nr. 10/2001, respectiv pct. 23 din H.G. nr.
250/2007, legiuitorul român a explicitat noțiunea de acte doveditoare. Potrivit dispozițiilor
art. 1 lit. e) din Norme, sarcina probei proprietății, a deținerii legale a acesteia la momentul
deposedării abuzive și a calității de persoană îndreptățită la restituire revine persoanei care
pretinde dreptul, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a) și ale art. 23 din lege.
Raportat la aceste dispoziții legale, reclamantele nu au depus la dosar nici un act
doveditor al proprietății, al preluării, nici cele prin care să se facă dovada calității de
persoană îndreptățită, respectiv al deținerii în proprietate la data preluării de către acestea
sau autorul lor a imobilului revendicat. Or, dovada dreptului de proprietate se putea face
prin prezentarea unor acte translative de proprietate, care să ateste că autorii antecesorului
lor au fost proprietari exclusivi sau a unor titluri care să ateste o cotă parte indiviză în mod
neechivoc sau cu orice acte juridice care să ateste deținerea proprietății de către acesta sau
autorii acestuia la data preluării abuzive. Mai mult, nu au făcut dovada calității de
moștenitor în sensul prevăzut de legea specială, neindicând nici măcar autorul proprietar
deposedat. Reclamantele nu au exhibat în dovedirea dreptului de proprietate al autorului lor
nici un act de proprietate, acestea neputând indica nici măcar cu aproximație perioada în
care s-a dobândit dreptul de proprietate și autorul care a dobândit acest drept.
Conform art. 9, 10 Cod pr.civ., se reține că procesul civil este guvernat de principiul
disponibilității în sensul în care un proces civil nu poate fi pornit decât la cererea părții
interesate care poate dispune de drepturile sale în orice mod permis de lege. Așadar, părțile
sunt ținute de îndeplinirea actelor de procedură în condițiile, ordinea și termenele legale sau
judecătorești, având obligația de a-și proba pretențiile și apărările. Obligația instituită de
art. 10 Cod pr.civ. la nivel probator se regăsește și în cuprinsul art. 249 Cod pr.civ. unde
legiuitorul, reglementând sarcina probei, apreciază că cel care face o susținere în cursul
procesului trebuie să o și dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. În acest
context, reclamantele erau ținute de sarcina probei, dovedindu-și pretențiile cu înscrisuri
care să constituie probe legale, pertinente, concludente și utile cauzei.
Față de prevederile legale, instanța de judecată nu are nici o obligație de a face
demersuri în locul părții interesate pentru dovedirea pretențiilor acesteia. Rolul activ al
judecătorului nu poate fi invocat in abstracto, în sensul că magistratul este obligat să facă
demersurile în locul părților interesate, cu atât mai mult cu cât acestea nu au dovedit nici un
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impediment obiectiv de obținere a acestor înscrisuri, în condițiile precizării elementelor sus
menționate privind autorul deposedat și dovada calității de moștenitor după acesta.
(Decizia nr. 12 din 16.01.2019, dosar nr. 3002/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia I civilă sub nr.
.../40/2017 la data de 29.06.2017 reclamanţii A. şi B. în contradictoriu cu pârâta Unitatea
Administrativ Teritorială C. prin primar şi intervenienţii D., E. şi F., au solicitat să se constate
calitatea reclamantelor de persoane îndreptăţite la restituirea în natură pentru imobilul situat în
C., str. M., nr. 10, compus din teren şi construcţie, să oblige pârâtul Municipiul C. prin
primar, să emită dispoziţia motivată prin care să soluţioneze Notificarea în sensul restituirii în
natură către reclamante a imobilului situat în C., str. M., nr. 10, compus din teren şi
construcţie, evidenţiat în raportul de expertiză topocadastrală efectuat în dosar, precum şi
obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată pe care le vor face cu acest proces.
În motivarea acţiunii au arătat reclamantele că au formulat în termen legal Notificarea
prin care au solicitat Primăriei Municipiului C. în baza Legii nr. 10/2001 restituirea în natură a
imobilului situat în C., str. M., nr. 10, compus din teren şi construcţie, Notificarea fiind
înregistrată la registratura primăriei, primind număr de dosar, înscris pe care se obligă să-l
transmită de urgenţă.
În continuare, au arătat că la dosarul de notificare au depus toate actele doveditoare
solicitate de Legea nr. 10/2001 şi de Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001 din cadrul
Primăriei Municipiului C.: acte de proprietate, certificate de moştenitor, acte de stare civilă,
situaţia juridică şi locativă a imobilului, istoric de rol fiscal, planuri topografice etc. şi că de la
data depunerii notificării şi până în prezent au trecut mai mulţi ani, însă pârâtul nu şi-a
îndeplinit obligaţia legală de a soluţiona notificarea şi de a emite dispoziţia de restituire.
În plus, au mai arătat reclamantele că pe parcursul acestei perioade au efectuat
numeroase demersuri, respectiv au formulat numeroase cereri adresate Comisiei de aplicare a
Legii nr. 10/2001 pentru a fi urgentată soluţionarea notificării, s-au înscris în audienţă, însă de
fiecare dată li se răspundea că dosarul este în lucru sau li se cereau diverse acte în completare,
o parte dintre acestea excedând cerinţelor legale.
Au arătat că prevederile art. 33 din Legea nr. 10/2001 nu au determinat autoritatea să
emită dispoziţia respectivă şi că nici apariţia Legii nr. 165/2013 nu a determinat autoritatea
locală să soluţioneze cererea lor prin emiterea unei dispoziţii de restituire, astfel că
reclamantele au fost nevoite să promoveze prezenta acţiune, solicitând instanţei atât obligarea
pârâtului la emiterea dispoziţiei/deciziei, cât şi stabilirea măsurilor reparatorii la care
apreciază că sunt îndreptăţite, precizând că nu pot fi obligate să se adreseze instanţei de mai
multe ori în realizarea aceluiaşi drept.
În continuare, au mai solicitat reclamantele să se constate că au calitatea de persoane
îndreptăţite la restituirea în natură, că la dosarul de notificare se află toate actele prevăzute de
Legea nr. 10/2001 şi, de asemenea, că sunt îndeplinite condiţiile pentru restituirea în natură a
imobilului, sens în care au solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.
În drept, au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1, art. 23, art. 25 şi următoarele din
Legea nr. 10/2001, pe dispoziţiile art. 35 raportat la art. 33 din Legea nr. 165/2013 şi pe
Decizia de îndrumare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XX/2007.
În dovedire, reclamantele au solicitat admiterea probei cu înscrisuri, probei cu
interogatoriul pârâtului şi a probei cu expertiză topocadastrală pentru identificarea imobilului.
Pârâta UAT Municipiul C. prin primar, în termen legal, a formulat întâmpinare,
invocând excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor, iar pe fond a solicitat
respingerea acţiunii ca inadmisibilă.
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În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor, a arătat
pârâta că pe rolul Tribunalului Botoşani a existat dosarul nr. .../40/2015, având acelaşi obiect
ca şi prezentul dosar, însă reclamanţi au fost G., D. şi H., care, în dovedirea calităţii de părţi
procesuale active au depus „Convenţia” autentificată sub nr. ..../10.12.2013 la Notariatul
Public „X”, prin care se arată că sunt „dobânditorii tuturor drepturilor succesorale ale
defunctului I., cetăţean român, decedat la data de ..., C.N.P. ..., cu ultimul domiciliu în ....”.
Având în vedere că nu a fost depus un certificat de moştenitor după defunctul I., care
să lămurească cine are calitate de persoană îndreptăţită, precum şi având în vedere existenţa
convenţiei arătate mai sus, pârâta solicită admiterea excepţii lipsei calităţii procesuale active a
reclamantelor aşa cum au formulat-o.
În continuare, a arătat pârâta că la Primăria municipiului C. au fost înregistrate doar
două notificări, comunicate, potrivit prevederilor art. 22 alin. 3 prin intermediul unui executor
judecătoresc, formulate de către I., şi anume notificarea nr. 1/10.05.2001, înregistrată la
Primăria municipiului C. cu numărul 2/11.05.2001 şi notificarea nr. 3/20.09.2001, înregistrată
la Primăria municipiului C. cu numărul 4/20.09.2001.
Notificarea nr. 3 a fost transmisă Primăriei Comunei J., căreia îi era adresată, iar prin
notificarea nr. 1, se solicită restituirea în natură a unui imobil situat în str. M. nr. 10, fără a fi
depuse actele doveditoare ale proprietăţii, ale preluării, precum nici cele prin care se face
dovada calităţii de persoană îndreptăţită.
Cu adresele nr. .../2010 şi nr. .../2011 s-a solicitat reprezentanţilor reclamanţilor,
completarea dosarului cuprinzând notificarea cu privire la imobilul din str. M. nr. 10 cu
înscrisurile arătate mai sus, însă nu s-a procedat la depunerea niciunui act de proprietate.
De asemenea, având în vedere că prin cererile ce au primit ca răspuns adresele arătate
mai sus, se solicitau relaţii şi despre alte notificări în afara celor două înregistrate la Primăria
municipiului C., a solicitat reclamanţilor să facă dovada existenţei şi comunicării acestor alte
notificări prin intermediul executorului judecătoresc, în termenul prevăzut de Legea nr.
10/2001, însă fără a se primi, nici de această dată, vreun răspuns.
În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, nerespectarea termenului care a fost cuprins în
perioada 14 februarie 2001 - 14 februarie 2002 pentru depunerea notificării „atrage pierderea
dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent”.
Faţă de cele arătate mai sus, pârâta a solicitat respingerea acţiunii reclamanţilor ca
inadmisibilă, în ceea ce priveşte imobilul din str. M., nr. 10, având în vedere lipsa notificării
în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001.
În dovedire a depus înscrisuri, în copie: Notificarea nr. ../2001 transmisă Primăriei
comunei J.; Notificarea nr. 1/2001 prin care se solicită restituirea în natură a imobilului din
str. M. nr. 10; Răspunsul pârâtei nr. .../2010; Răspunsul pârâtei nr. .../2011; Răspunsul pârâtei
nr. .../2013; Convenţia autentificată sub nr. .../10.12.2013.
Pentru termenul din data de 22.09.2017 reclamantele A. şi B. au formulat răspuns la
întâmpinare prin care au solicitat respingerea excepţiilor procesuale invocate de pârât ca
neîntemeiate, arătând că au calitate procesuală activă conform certificatului de calitate nr.
../2010 din 22.10.2010/BNPA Y. şi conform declaraţiilor de acceptare pur şi simplă a
succesiunii nr. .../20.12.2010 – A., şi nr. .../20.12.2010 – B .
La data din 20.11.2017 au formulat cerere de intervenţie în interes propriu numiţii D.,
E. care au arătat că au cumpărat o cotă parte de moştenire după decujusul I., de la K. și L. în
temeiul contractului de vânzare – cumpărare de drepturi succesorale autentificat sub nr.
.../06.11.2012 şi că prin urmare solicită admiterea acţiunii în recunoaşterea dreptului de
proprietate asupra imobilului revendicat.
La aceeaşi dată a formulat cerere de intervenţie F., care a arătat că a cumpărat cota de
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2,5% din cota de ½ din moştenirea deschisă după decujusul I., de la D. şi E. în temeiul
contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. ../16.11.2017 şi prin urmare solicită
admiterea acţiunii în recunoaşterea dreptului de proprietate în favoarea sa.
Pârâtul Municipiul C. prin primar a depus întâmpinare, respectiv punct de vedere faţă
de cererile de intervenţie principale depuse de intervenientul F. şi de D. şi E. arătând în
principal că având în vedere contractele de vânzare – cumpărare ataşate la dosarul cauzei
apreciază că cererile de intervenţie formulate sunt admisibile în principiu.
Prin sentinţa civilă nr. 205 din 16 februarie 2018 Tribunalul Botoşani a respins
excepţia lipsei de calitate procesuală activă a reclamantelor A. şi B., ca nefondată; a respins,
ca nefondată, cererea principală formulată de reclamantele A. şi B., în contradictoriu cu pârâta
Unitatea Administrativ Teritorială C. prin Primar şi intervenienţii D., E. şi F.; a respins, ca
nefondate, cererile de intervenţie formulate de D., E. şi F..
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Botoşani a reţinut următoarele:
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor A. şi B.,
Tribunalul a constatat că nu este întemeiată în condiţiile în care acestea au făcut dovada prin
certificatul de calitate nr. .../22.12.2010/BNPA Y. că sunt moştenitoarele decujusului I., cel
care a înaintat notificările prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu privire la imobilele revendicate.
Mai mult decât atât, acestea au dovedit prin declaraţiile de acceptare pură şi simplă a
succesiunii nr. ../20.12.2010 şi nr. ../20.12.2010 că sunt îndreptăţite la restituirea dreptului de
proprietate după defunctul lor soţ şi tată.
În ceea ce priveşte inexistenţa notificării, s-a observat că această susţinere nu este
fondată, la dosar fiind depusă notificarea formulată de autorul reclamantelor I. şi înregistrată
la Primăria municipiului C. sub nr. .../05.11.2001.
De asemenea, la dosar se mai regăsesc notificarea nr. 1/03.05.2001 înregistrată la
Primăria municipiului C. cu număr de intrare .../11.05.2001 şi notificarea prin executorul
judecătoresc datată din 19.09.2001 cu dovada de comunicare din 24.09.2001 cu număr de
intrare la Primăria municipiului C. .../24.09.2001.
S-a reținut că, deşi instanţa a solicitat reclamantelor pe tot parcursul judecăţii
prezentarea actelor doveditoare ale proprietăţii în condiţiile legii, această obligaţie nu a fost
îndeplinită cu motivaţia că demersurile adresate instituţiilor deţinătoare ale arhivelor au rămas
fără rezultat.
Legea nr. 10/2001 impune ataşarea la notificare a actelor doveditoare ale proprietăţii,
care potrivit art. 22 indice 1 devenit art. 24 din Legea nr. 10/2001 republicată sunt atât
înscrisurile care descriu construcţia şi orice alte înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de
restituire, cât şi, în absenţa unor probe contrare, actul normativ sau de autoritate prin care s-a
pus în executare măsura preluării abuzive.
Ori, nici reclamantele şi nici intervenienţii nu au făcut dovada proprietăţii autorului
comun în condiţiile legii în ceea ce priveşte imobilul în litigiu în modalitatea prevăzută de
dispozițiile art. 23 şi 24 din Legea nr. 10/2001 (acte de proprietate sau acte de trecere în
proprietatea statului), nici în faza de soluţionare administrativă a notificării şi nici în instanţă.
De altfel, inclusiv dispozițiile art. 194 lit. e) Cod procedură civilă impuneau
reclamanţilor obligaţia de a-şi dovedi pretenţiile deduse judecăţii ataşând cererii de chemare
în judecată înscrisurile doveditoare, conform art. 150 Cod procedură civilă care stabileşte că
„la fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a
se folosi în proces”.
Prin urmare, în măsura în care aceste probe nu sunt ataşate se consideră potrivit
procedurii civile că proba respectivă nu a fost propusă în condiţiile legii, fiind incidente
aceleaşi sancţiuni prevăzute de lege, ca şi pentru ipoteza în care nu au fost deloc indicate.
În speţă, instanţa a dat dovadă de o mare disponibilitate solicitând şi acordând termene
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în vederea depunerii acestor dovezi, dat fiind şi interesul suprem în aflarea adevărului şi
pronunţarea unei soluţii temeinice, însă întrucât dovezile dreptului de proprietate nu au fost
ataşate cauzei, soluţia a fost una de respingere a acţiunii, ca nefondată.
Astfel, a apreciat că reclamantele şi intervenienţii se află într-o substanţială
insuficienţă probatorie, neavând nicio relevanţă actele autentice depuse la dosar, prin care se
tranzacţionează cotele abstracte dintr-o moştenire al cărui patrimoniu nu a fost dovedit,
precum convenţia dintre G. – D. – H., având ca obiect „valorificarea integrală a proprietăţii”,
contractul de vânzare – cumpărare dintre F. – A. şi N. autentificat sub nr. ../16.11.2017,
contractul de vânzare – cumpărare dintre D. – E. în calitate de vânzători şi F. în calitate de
cumpărător autentificat sub nr. .../16.11.2017 precum şi contractul de vânzare – cumpărare de
drepturi succesorale încheiat între K. – L., în calitate de vânzători şi D. în calitate de
cumpărător autentificat sub nr. 2158/02.11.2012, în ceea ce priveşte dreptul de proprietate în
concret al autorului iniţial al reclamantelor asupra bunului individual determinat solicitat în
prezenta cauză.
Pentru considerentele expuse, Tribunalul a constatat că în cauză se impune respingerea
acţiunii ca nefondată, pentru faptul că în cauză nu s-a depus actele necesare care să facă
dovada că dreptul de proprietate la momentul preluării abuzive aparţinea autorului
reclamantelor pentru a pentru a putea fundamenta acţiunea pe una din situaţiile prevăzute în
mod strict de art. 2 din Legea nr. 10/2001.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamantele, solicitând admiterea
apelului, anularea hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Botoşani,
în vederea constatării calităţii lor de persoane îndreptăţite la restituirea în natură a imobilului
situat în mun. C., Str. M/ nr. 10, compus din teren şi construcţie; obligării pârâtului
Municipiul C. prin primar, să emită dispoziţia motivată prin care să soluţioneze Notificarea în
sensul restituirii în natură către ele a imobilului situat în mun. C., Str. M. nr. 10, compus din
teren şi construcţie, evidenţiat în raportul de expertiză topo cadastrală efectuat în dosar.
În motivare au arătat că autorul lor, I., decedat la data de 24.l0.2010, a moştenit de la
ascendenţii săi numeroase proprietăţi imobiliare, terenuri şi case pe raza municipiului C.,
printre care şi imobilul situat în mun. C., Str. M. nr. 10. Acestea au intrat în mod abuziv în
posesie nelegală a statului român în perioada comunistă. Ele sunt moştenitoarele legale ale
defunctului în calitate de soţie supravieţuitoare şi fiică.
Prin cererea de chemare în judecată au solicitat constatarea calităţii de persoane
îndreptăţite la restituirea în natură a mobilului situat în mun. C., Str. M. nr. 10, precum şi
obligarea pârâtei UAT C. să emită dispoziţia motivată prin care să soluţioneze notificarea în
sensul restituirii în natură către ele a imobilului situat în mun. C., Str. M. nr. 10, compus din
teren şi construcţie.
Autorul lor, I., a formulat în termen legal Notificarea nr. ../3.05.2001, înregistrată la
Primăria mun. C., cu număr de intrare ../11.05.2001 şi notificarea prin executorul judecătoresc
din 19.09.2001, cu dovada de comunicare din 24.09.2001, cu număr de intrare la Primăria
mun. C. ../24.09.2001, prin care acesta a solicitat Primăriei Municipiului C. în baza Legii nr.
10/2001 restituirea în natură a imobilului situat în mun. C., str. M. nr. 10, compus din teren şi
construcţie.
Invocă nulitatea hotărârii de fond întrucât nu s-au pus în discuţie şi nu s-au administrat
probele solicitate.
Prin cererea de probatorii formulată în faţa instanţei de fond au solicitat admiterea şi
administrarea probelor cu înscrisuri, proba testimonială cu doi martori şi expertiză tehnică de
identificare a imobilului.
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Arată că pe parcursul procesului nu s-au pus în discuţie probele solicitate, respectiv
proba testimonială cu audiere a doi martori, precum şi proba cu expertiză tehnică de
identificare a imobilului.
Precizează că instanţa de fond a respins cererea de chemare în judecată reţinând că nu
s-au prezentat actele doveditoare ale proprietăţii.
Arată faptul că au efectuat numeroase demersuri la autorităţi în vederea obţinerii de
înscrisuri în dovedirea dreptului de proprietate al autorilor lor cu privire la imobil. Autorităţile
locale, respectiv Arhivele Statului au refuzat eliberarea de documente, transmiţându-le că
acestea vor fi eliberate la cererea instanţei de judecată. Cred că actele de proprietate se află în
arhiva Primăriei Mun. C., dar aceasta refuză să le pună la dispoziţie. Au identificat şi
inventariat cele 10 imobile. Toate sunt părăsite, degradate şi în stare de autodemolare. Se
aşteaptă autodemolarea lor pentru ca apoi să se treacă la valorificarea terenurilor, toate
centrale.
În arhiva Primăriei Mun. C. se află documente importante, cu atât mai mult cu cât
acest organism, cât şi Consiliul Popular al Județului, au repartizat aceste imobile confiscate de
la ascendenţii reclamantelor unor instituţii publice, astfel: Direcţia Sanitară; Casa Pionierilor;
o grădiniţă; firma „W”; Poliţia rutieră; Liceul de băieţi, apoi Liceul Mecanic şi Şcoală
profesională; fostul sediu de partid; actual sediu de partid; o facultate particulară.
Au solicitat să li se comunice acte de înregistrare de la Direcţia Economică privind
taxele şi impozitele, de la furnizorii de utilităţi la care imobilele au fost racordate, respectiv
compania de electricitate, serviciul de salubritate, societatea de apă, şi altele asemenea, dar au
fost întâmpinate extrem de rece, cu refuzuri categorice.
Nu este posibil ca 10 imobile, proprietatea ascendenţilor lor să nu fie evidenţiate în
actele vremii sau actuale. Susţin că este o acţiune concertată a unor persoane influente din C.,
care urmăresc să intre în posesia şi proprietatea terenurilor, întrucât aceste case se
autodemolează. Prin anii 50 se întâmplau astfel de acţiuni imorale şi ilegale, dar, în prezent,
consideră că instanţa de judecată le poate sprijini prin trimiterea unor adrese către instituţiile
ce deţin actele de proprietate, procesele-verbale de intrare în posesia ilegitimă a statului,
evidenţele financiar fiscale, evidenţele contractelor privind serviciile de alimentare a
imobilelor cu apă, electricitate, gaz metan etc.
Prevederile art. 33 din Legea nr. 10/2001 nu au determinat autoritatea să emită
dispoziţia respectivă. Nici apariţia Legii nr. 165/2013 nu a determinat autoritatea locală să
soluţioneze cererea prin emiterea unei dispoziţii de restituire.
Pentru aceste motive, au fost nevoite să promoveze cererea de chemare în judecată în
faţa Tribunalului Botoşani, solicitând instanţei atât obligarea UAT C. la emiterea dispoziţiei/
deciziei, cât şi stabilirea măsurilor reparatorii la care sunt îndreptăţite.
Solicită să se constate că au calitatea de persoane îndreptăţite la restituirea în natură a
imobilului din mun. C., Str. M. nr. 10, şi că sunt îndeplinite condiţiile pentru restituirea în
natură a acestui imobil.
Solicită rejudecarea de Tribunalul Botoşani a cererii de chemare în judecată, întrucât
aceasta a dispus formal asupra fondului cererii prin respingerea acţiunii ca neîntemeiată,
existând lipsuri ale probatoriului, situaţie care ar putea fi calificată ca nefiind o reală cercetare
a fondului, şi care îndreptăţesc instanţa de apel să aprecieze că nu a existat o judecată a
fondului.
În drept, au invocat dispoziţiile art. 466 şi urm., art. 480 alin. 3 Cod procedură civilă.
Prin întâmpinare, Unitatea Administrativ Teritorială C. a solicitat respingerea apelului
ca nefondat şi menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică.
Analizând apelul, prin prisma motivelor invocate, Curtea constată următoarele:
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Raportat la dispozițiile art. 1 din Legea nr. 10/2001, instanța reține că imobilele
preluate în mod abuziv de stat, de organizațiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și cele preluate de stat în baza Legii
nr. 139/1940 asupra rechizițiilor și nerestituite se restituie în natură sau în echivalent, când
restituirea în natură nu mai este posibilă, în condițiile prezentei legi, măsurile reparatorii prin
echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către
entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluționarea notificării, cu acordul persoanei
îndreptățite, 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.
Văzând dispozițiile art. 23 din Legea nr. 10/2001 se reține că notificările de restituire
trebuie să fie însoțite de înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale
calității de asociat sau acționar al persoanei juridice, precum și, în cazul moștenitorilor, cele
care atestă această calitate și, după caz, înscrisurile care descriu construcția demolată și orice
alte înscrisuri necesare evaluării pretențiilor de restituire decurgând din prezenta lege.
Prin intermediul Normelor de punere în aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin
H.G. nr. 250/2007, respectiv pct. 23, legiuitorul român a găsit de cuviință să expliciteze
noțiunea de acte doveditoare ca fiind orice acte juridice translative de proprietate, care atestă
deținerea proprietății de către o persoană fizică sau juridică (act de vânzare-cumpărare,
tranzacție, donație, extras carte funciară, act sub semnătură privată încheiat înainte de
Decretului nr. 221/1950 privitor la împărțeala sau înstrăinarea terenurilor cu sau fără
construcțiuni și la interzicerea construirii fără autorizare și în măsura în care acesta se
coroborează cu alte înscrisuri și altele asemenea). Orice acte juridice care atestă deținerea
proprietății de către persoana îndreptățită sau ascendentul/testatorul acesteia la data preluării
abuzive (extras carte funciară, istoric de rol fiscal, proces-verbal întocmit cu ocazia preluării,
orice act emanând de la o autoritate din perioada respectivă, care atestă direct sau indirect
faptul că bunul respectiv aparținea persoanei respective; pentru mediul rural - extras de pe
registrul agricol); în cazul în care construcția a fost demolată, orice act juridic care descrie
construcția demolată.
De asemenea, se mai vorbește de orice acte juridice sau susțineri care permit
încadrarea preluării ca fiind abuzivă [cazurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege]; în cazul
exproprierii prevăzute la art. 11 din lege, sunt suficiente prezentarea actului de expropriere și,
după caz, prezentarea procesului-verbal încheiat cu această ocazie ori a acordului la
expropriere.
În privința calității de moștenitor s-a prevăzut că actele juridice care atestă calitatea de
moștenitor sunt certificatul de moștenitor sau de calitate de moștenitor, acte de stare civilă
care atestă rudenia sau filiația cu titularul inițial al dreptului de proprietate, testament însoțit
de certificat de moștenitor sau de calitate de moștenitor.
Conform art. 24 din lege raportat la art. 24.2 din Norme este posibil ca dreptul să fie
prezumat în lipsa unor acte doveditoare, însă prezumția operează numai în absența unor probe
contrare, fapt ce implică, pe de o parte, condiția obținerii de către solicitant a negațiilor
referitoare la actele de proprietate, obținute ca urmare a cererilor adresate Arhivelor Naționale
și primăriei în a cărei rază este situat imobilul revendicat, dublate de depunerea unei declarații
olografe, prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu mai deține alte înscrisuri,
și, pe de altă parte, coroborarea informațiilor furnizate de actele normative sau de autoritate,
prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în aplicare măsura preluării abuzive, cu celelalte
informații aflate la dosarul de restituire.
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În fapt, în cauză se reține că notificând-o pe pârâtă, s-a solicitat de autorul
reclamantelor, I., restituirea în natură a imobilelor situate în C., str. M., nr. 10, compuse din
teren şi construcţie.
Se reține că nici în procedura administrativă nici în fața instanței de judecată nu au fost
făcute precizări privind proprietarul imobilului solicitat a fi restituit și nu au fost depuse
documentele necesare, respectiv acte juridice de proprietate sau orice acte juridice care atestă
deținerea proprietății de către persoana îndreptățită sau ascendentul/testatorul acesteia la data
preluării abuzive și nu s-a făcut dovada privind calitatea de moștenitor.
Văzând materialul probator administrat în condiții de contradictorialitate în fața
instanței de judecată, se reține că reclamantele au dovedit doar aspectul că sunt moștenitoarele
lui I., în calitatea de fiică, respectiv soție supraviețuitoare, care este fiul lui N., decedată la
data de .. (fiica lui O. și P.) şi a lui Q., decedat la data de .... A fost depus și certificatul de
deces după R., decedată la data de ..., iar S. ar fi conform arborelui genealogic depus la dosar,
fiul lui T., frate cu U., ramură din care ar descinde I.
Or, la dosar s-a depus, astfel cum s-a arătat, un arbore genealogic, fără a fi dublat de
actele de stare civilă corespunzătoare și de actele care să ateste calitatea de moștenitor și fără
a se indica autorul pretins a fi deposedat de imobile solicitate, aspecte esențiale.
Reclamantele din prezenta cauză nu au înțeles nici în apel, însă, să suplinească aceste
lipsuri. Astfel, în primul rând, reclamantele nu au precizat autorul deposedat și, în funcție de
această precizare, se impunea să depună documentația necesară dovedirii calității de
moștenitor.
Dovada calității de moștenitor prevăzută în enumerarea făcută art. 23 din Legea nr.
10/2001 raportat la pct. 23.1 lit. b din H.G. nr. 250/2007 incumbă reclamantelor. Actele de
stare civilă - certificat de naștere, căsătorie, cărți de identitate - dovedesc relația de rudenie,
iar actele de moștenire - testament și certificat de moștenitor sau de calitatea - atestă
îndreptățirea la a pretinde dreptul provenind de la autor, drept decurgând din calitatea de
moștenitor acceptant. Certificatul de moștenitor cuprinde mențiuni cu privire la acceptarea sau
renunțarea la moștenire, prin indicarea expresă a tuturor moștenitorilor acceptanți sau
renunțători.
Pe parcursul judecății s-a depus de reclamante la instanța de fond un înscris din care ar
rezulta că imobilul ar fi fost la nivelul anului 1950 proprietatea lui T. Astfel, înscrisul depus la
dosar are doar titulatura „act de realizare”, având mențiunea „Proprietar T., str. M. nr. 10,
Plasa C.”, iar dedesubt „București, 27 0ct. 1990”, iar fila a doua are mențiunea „Contract
condițional de împrumut”. Or, conform arborelui genealogic depus la dosar de reclamante, T.
apare ca fiind fiul lui .., cu moștenitori .., reclamantele ca moștenitoare ale lui I., provenind de
pe ramura U., frate cu T. Acest aspect este confirmat de certificatul aflat la dosar.
Curtea reține că nu s-a probat împrejurarea că I. este moștenitor al lui T.
În acest sens, Curtea a constatat că nu au fost depuse la dosar nici măcar acte de stare
civilă pentru dovedirea relației de rudenie cu defunctul T.
În ceea ce privește necesitatea dovedirii dreptului de proprietate asupra imobilului
solicitat, se reține că nu se poate prezuma dreptul independent de vreun fapt vecin și conex și
în lipsa oricărui temei de drept pentru reținerea acestei prezumții de proprietate în patrimoniul
autorului său.
Dreptul de proprietate asupra imobilului nu poate fi prezumat altfel decât în condițiile
legii, adică trebuie să rezulte din acte de proprietate.
Legea nr. 10/2001 instituie un regim probatoriu distinct și neechivoc.
Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, sunt
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îndreptățite, în înțelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii prevăzute de lege persoanele
fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora.
Rezultă astfel că o condiție esențială pentru aplicarea dispozițiilor legii de reparație
este aceea ca solicitantul să fi avut calitatea de proprietar al bunului preluat de stat.
Prin intermediul Normelor de punere în aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin
H.G. nr. 250/2007, respectiv pct. 23 din H.G. nr. 250/2007, legiuitorul român a explicitat
noțiunea de acte doveditoare.
Potrivit dispozițiile art. 1 lit. e) din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii
nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 250/2007, „sarcina probei proprietății, a deținerii legale a
acesteia la momentul deposedării abuzive și a calității de persoană îndreptățită la restituire
revine persoanei care pretinde dreptul, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) și
ale art. 23 din lege”.
Raportat la aceste dispoziții legale, apelantele-reclamante nu au depus la dosar nici un
act doveditor al proprietății, al preluării, nici cele prin care să se facă dovada calității de
persoană îndreptățită, respectiv al deținerii în proprietate la data preluării de către acestea sau
autorul lor a imobilului revendicat. Or, în cauză, dovada dreptului de proprietate se putea face
prin prezentarea unor acte translative de proprietate, care să ateste că autorii lui I. au fost
proprietari exclusivi sau a unor titluri care să ateste o cotă parte indiviză în mod neechivoc sau
cu orice acte juridice care să ateste deținerea proprietății de către acesta sau autorii acestuia la
data preluării abuzive. Mai mult, astfel cum s-a arătat, nu au făcut dovada calității de
moștenitor în sensul prevăzut de legea specială, neindicând nici măcar autorul proprietar
deposedat.
Jurnalul de ..., articol documentar care evidențiază existența proprietății „Casa ..” în
C., Bd. M. nr. 64 nu face dovada proprietății.
Mai mult decât atât, nu poate fi validată nici ideea potrivit căreia în favoarea
reclamantelor ar opera prezumția de proprietate instituită de dispozițiile art. 24 din Legea nr.
10/2001, nedovedindu-se preluarea imobilului în litigiu (în întâmpinare pârâta menționând că
în arhivele instituției nu deține niciun act de preluare cu privire la acest imobil), legea
instituind prezumția de proprietate în cazul în care există dovezi privind preluarea bunului de
către stat, care în speță nu sunt.
De asemenea, instanța de apel are în vedere art. 24.2. din H.G. nr. 250/2007 privind
Normele de aplicare a Legii nr. 10/2001 care dispune că aplicarea prevederilor art. 24 din lege
operează numai în absența unor probe contrare, fapt ce implică, pe de o parte, condiția
obținerii de către solicitant a negațiilor referitoare la actele de proprietate, obținute ca urmare
a cererilor adresate Arhivelor Naționale și primăriei în a cărei rază este situat imobilul
revendicat, dublate de depunerea unei declarații olografe, prin care solicitantul declară pe
propria răspundere că nu mai deține alte înscrisuri, și, pe de altă parte, coroborarea
informațiilor furnizate de actele normative sau de autoritate, prin care s-a dispus sau, după
caz, s-a pus în aplicare măsura preluării abuzive, acte care, astfel cum s-a arătat, nu s-au
indicat sau depus la dosar, cu celelalte informații aflate la dosarul de restituire.
În aceste condiții dovada obținerii negațiilor la care face trimitere art. 24.2. din H.G.
nr. 250/2007 privind normele de aplicare a Legii nr. 10/2001 se impunea doar în condițiile în
care existau dovezi privind preluarea bunului de către stat.
De altfel, demersurile făcute de reclamante către Arhivele Naționale – Serviciul
Județean au eșuat în condițiile în care acestea nu au făcut dovada calității de persoană
îndreptățită/succesor legal al persoanei îndreptățite (succesor/moștenitor al titularului actului
respectiv, posesor sau moștenitor al unui drept de proprietate consemnat în actul solicitat).
Curtea reamintește că apelantele-reclamante nu au exhibat în dovedirea dreptului de
proprietate al autorului lor nici un act de proprietate, acestea neputând indica nici măcar cu
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aproximație perioada în care s-a dobândit dreptul de proprietate și autorul care a dobândit
acest drept.
Conform dispozițiilor art. 9, 10 Cod procedură civilă, se reține că procesul civil este
guvernat de principiul disponibilității în sensul în care un proces civil nu poate fi pornit decât
la cererea părții interesate care poate dispune de drepturile sale în orice mod permis de lege.
Așadar, părțile sunt ținute de îndeplinirea actelor de procedură în condițiile, ordinea și
termenele legale sau judecătorești, având obligația de a-și proba pretențiile și apărările.
Obligația instituită de art. 10 Cod procedură civilă la nivel probator se regăsește și în
cuprinsul art. 249 Cod procedură civilă unde legiuitorul reglementând sarcina probei
apreciază că cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o și dovedească, în afară
de cazurile anume prevăzute de lege.
În acest context, apreciază instanța că reclamantele erau ținute de sarcina probei,
dovedindu-și pretențiile cu înscrisuri care să constituie probe legale, pertinente, concludente și
utile cauzei.
Față de prevederile legale, instanța de judecată nu are nici o obligație de a face
demersuri în locul părții interesate pentru dovedirea pretențiilor acesteia.
Rolul activ al judecătorului nu poate fi invocat in abstracto, în sensul că magistratul
este obligat să facă demersurile în locul părților interesate, cu atât mai mult cu cât acestea nu
au dovedit nici un impediment obiectiv de obținere a acestor înscrisuri, în condițiile precizării
elementelor sus menționate privind autorul deposedat și dovada calității de moștenitor după
acesta.
Prin cererea de apel precizează reclamantele că autorul lor, I., decedat la data de
24.l0.2010, a moştenit de la ascendenţii săi numeroase proprietăţi imobiliare, terenuri şi case
pe raza C., printre care şi imobilul situat în mun. C., Str. M. nr. 10, fără a indica exact care
este/sunt acest/acești autor/autori și cu depunerea, în consecință, a dovezii calității de
moștenitor după acesta/aceștia și cea de proprietar a acestui/acestor autor/autori.
În acest context, cererea de probe din apel a fost respinsă ca neutilă cauzei. De altfel,
cu privire la proba cu înscrisuri constând în relaţii de la Primăria municipiului C. privind
actele de proprietate deţinute de aceasta după confiscarea caselor, procesele verbale de
confiscare a imobilelor se reține că pârâta a menționat că în arhivele instituției nu deține
niciun act de preluare cu privire la acest imobil.
Celelalte probe, în lipsa oricărui act care să facă dovada proprietății sau a preluării
abuzive a imobilului, nu pot fi acceptate.
Astfel cum s-a arătat deja, art. 23.1 din Normelor de punere în aplicare a Legii nr.
10/2001, aprobate prin H.G. nr. 250/2007, definește actele doveditoare ca fiind orice acte
juridice translative de proprietate, care atestă deținerea proprietății de către o persoană fizică
sau juridică, orice acte juridice care atestă deținerea proprietății de către persoana îndreptățită
sau ascendentul/testatorul acesteia la data preluării abuzive.
Așadar, prin acte doveditoare se înțeleg înscrisuri cu privire la imobilul revendicat
care fac dovada proprietății și dovada preluării abuzive a acestuia, or proba testimonială, în
lipsa oricărui act doveditor, definit potrivit prevederilor legale indicate mai sus, se impune a fi
respinsă.
În ceea ce privește expertiza tehnică solicitată se impune a fi respinsă, în condițiile în
care nu există înscrisuri care să ducă la o posibilă identificare a imobilului.
Potrivit dispozițiile art. 1 lit. e) din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii
nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 250/2007, sarcina probei proprietății, a deținerii legale a
acesteia la momentul deposedării abuzive revine persoanei care pretinde dreptul, neputând fi
transpusă această obligație în sarcina expertului, mai ales în condițiile în care nu s-a indicat cu
certitudine cui a aparținut imobilul.
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Referitor la pretinsa încălcare a dreptului la apărare al reclamantelor prin respingerea
probei testimoniale și cu expertiză de specialitate Curtea constată că din încheierea de
dezbateri de la 16.02.2018 a Tribunalului Botoșani reiese că prima instanță a respins aceste
probe ca neutile cauzei în condițiile în care la dosarul cauzei nu au fost depuse înscrisuri
doveditoare ale dreptului de proprietate cu privire la imobilul a cărui recunoaștere se solicită.
Deci, contrar susținerilor reclamantelor, s-au pus în discuţie probele solicitate,
respectiv proba testimonială cu audiere a doi martori, precum şi proba cu expertiză tehnică de
identificare a imobilului, instanţa de fond respingându-le.
Curtea achiesează la poziţia instanţei de apel, apreciind justă măsura procesuală
dispusă în contextul celor deja evidențiate, precum și a celor ce se vor arăta.
Astfel, avându-se în vedere cele reţinute în motivarea în precedent, Curtea constată că,
acela care pretinde că este persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii, are obligaţia de a proba
că el personal ori un antecesor al său pe care l-a moştenit avea calitatea de proprietar al
imobilului preluat, iar o asemenea dovadă trebuie să fie neîndoielnică, calitatea de persoană
îndreptăţită trebuind susţinută de dovezile la care se referă art. 23 şi 24 din Legea nr. 10/2001,
republicată. Iar cazul de excepţie referitor la prezumţia relativă de proprietate pe care o
instituie art. 24 din lege, astfel cum s-a arătat, nu este incident cauzei.
În cauza dedusă judecăţii, aplicând aceste reguli, în contextul sus prezentat, era
necesar ca reclamantele să precizeze autorul deposedat și să facă dovada că au calitatea de
moștenitoare a acestuia, urmată de dovada preluării abuzive.
Deci, concluzionând, o corectă aplicare a legii presupune cele sus evidențiate, care nu
se dovedesc cu probele solicitate, context în care măsura dispusă de instanța de fond apare ca
legală.
De altfel, respingerea probelor de către instanța de fond nu reprezintă o încălcare a
dreptului de apărare, în condiţiile în care potrivit dispoziţiilor art. 258 alin. 1 coroborate cu
cele ale art. 255 alin. 1 Cod procedură civilă, probele se pot încuviinţa numai dacă instanţa
socoteşte că ele pot să ducă la soluţionarea procesului, iar în considerarea celor reţinute de
instanţa de fond, acest aspect nu era dat.
În consecință, pentru cele reținute, Curtea, în baza dispozițiilor art. 480 alin. 1 Cod
procedură civilă, va respinge ca nefondat apelul.
2. Hotărâre care să ţină loc de act autentic. Analiza îndeplinirii condiţiei privind
existenţa unui refuz nejustificat al părţilor de a încheia contractul promis direct în apel.
Consecinţe.
Rezumat:
Învestit cu soluţionarea apelului declarat de reclamanţi, tribunalul a analizat, el
însuşi, îndeplinirea acestei condiţii, reţinând că în cauză nu s-a dovedit existenţa unui refuz
nejustificat al pârâţilor de a încheia contractul în formă autentică, ci dimpotrivă,
interogatoriile de la prima instanţă şi înscrisurile depuse în apel relevă faptul că aceştia sunt
de acord cu acţiunea formulată de reclamanţi.
Neîndeplinirea acestei condiţii, esenţiale pentru admiterea unei astfel de acţiuni, face
de prisos analiza îndeplinirii celorlalte condiţii, anterior redate.
Aşadar, instanţa de apel, reţinând că în cauză nu a fost îndeplinită una din condiţiile
legale pentru admiterea acţiunii, a menţinut soluţia criticată, de respingere a acesteia,
substituind motivarea primei instanţe, fără a mai analiza celelalte critici formulate de
reclamanţi.
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Nu se poate aprecia că, procedând în acest mod, prin hotărârea atacată tribunalul ar
fi încălcat sau aplicat greşit normele de drept material incidente în cauză, astfel cum prevăd
dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod proc.civ., invocate ca şi temei al recursului.
Cum s-a arătat mai sus şi cum, de altfel, a reţinut şi instanţa de apel în considerentele
deciziei atacate, părţile unei promisiuni de vânzare nu au posibilitatea de a opta între a
încheia contractul promis în formă autentică la notar sau a se adresa instanţei de judecată,
legea reglementând posibilitatea instanţei doar de a suplini lipsa consimţământului unei
părţi, în situaţia în care se dovedeşte că aceasta refuză nejustificat să îşi îndeplinească
obligaţia de a face asumată.
În ce priveşte a doua critică formulată de reclamanţi, privind dovada refuzului
nejustificat al pârâţilor de a încheia contractul promis de antecesorii lor, aceasta vizează
netemeinicia, iar nu nelegalitatea hotărârii atacate, neputând fi încadrată în situaţiile
limitativ prevăzute de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 1- 8 Cod proc.civ.
Analiza existenţei refuzului, respectiv a caracterului nejustificat al acestuia, ţine de
modul de apreciere a împrejurărilor de fapt şi a probelor administrate în cauză, ce nu poate
fi cenzurat de instanţa de recurs.
(Dosar nr. 7991/314/2015, decizia nr. 82 din 20.02.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 24 noiembrie 2015
sub numărul de dosar 7991/314/2015, reclamanţii A. şi B., în contradictoriu cu pârâţii C., D.,
E., F., G., H., I., J.,K., au solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract
de vânzare-cumpărare asupra imobilului compus din suprafaţa de 2.476 mp cu casă şi anexe
gospodăreşti id. cu p.c 1152/ 10 de 214 mp, p.c. 1152/11 de 931 mp. şi p.c. 1152/12 de 1.331
mp din CF 1520 a com. X., în valoare de 8.518 lei. S-a solicitat şi intabularea în CF a
dreptului astfel dobândit.
În motivare s-a arătat că imobilul menţionat a aparţinut familiei M. şi N., din comuna
X. La data de 20 septembrie 1975 a decedat numitul M., emiţându-se certificatul de
moştenitor nr. .../ 22 octombrie 1975, moştenitori fiind N., a doua soţie, şi fiicele O. şi P., din
prima căsătorie cu R. Casa şi şura erau construite pe terenul de la CAP cu R., iar grajdul cu
numita N. De asemenea, la data de 29.07.1976, reclamanţii au cumpărat de la cele două fiice,
prin soţii lor, casa şi anexele gospodăreşti cu suprafaţa de 600 mp teren, cu preţul de 27.000
lei, încheind un act privat şi intrând în posesia imobilului.
Ulterior, la data de 02 aprilie 1983 a decedat şi numita N., moştenită de cei doi copii
din altă căsătorie, S. şi T.
La data de 30.06.1994, reclamanţii au cumpărat de la numiţii U. şi V. suprafaţa de
1.500 mp. livadă, situaţi în continuarea celor 600 mp cu casa şi anexe, cu preţul de 600.000
lei, încheind tot un act sub semnătură privată, în prezenţa martorului .... Astfel, terenul şi
construcţiile cumpărate au fost trecute în rol şi se află în posesia acestora.
La data de 22.03.1995 a fost emis titlul de proprietate nr. xxx după M. şi N., pentru
suprafaţa totală de 2,86 ha teren, pe numele celor două fiice (O.și P.), ale fiului Z. şi ale
nepoţilor de fiu, Q. şi W., titlu ce cuprinde şi terenul vândut reclamanţilor la poziţiile 3 şi 6.
La data de 13.06.2002, V., prin actul privat intitulat act de donaţie, a confirmat că a
vândut reclamanţilor casa şi 600 mp, iar diferenţa de 300 mp din curte şi de sub casă le-a
cedat-o acestora. Aşadar, suprafaţa totală dobândită prin cele trei convenţii private este de
2.400 mp cu casă şi anexe pentru care s-a plătit preţul cerut, imobil pe care-l folosesc
reclamanţii din 1976 şi până în prezent.
Au mai precizat reclamanţii că, deşi le-a solicitat în nenumărate rânduri vânzătorilor să
încheie actele la notariat, aceştia au refuzat motivând că nu au bani de cheltuit şi timp de
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pierdut, refuzând, în acelaşi timp, şi încetarea stării de indiviziune create prin titlul nr. xxx/
22.03.1995.
În drept, reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1073 şi 1077 din Codul
civil 1864, art. 17, 20 din Decret Lege nr. 115/ 1938, art. 451 Cod procedură civilă.
Prin sentinţa civilă nr. 911 din 7 martie 2017, Judecătoria Suceava a respins, ca
neîntemeiată, acţiunea.
Prin decizia nr. 547 din 8 mai 2018, Tribunalul Suceava– Secţia I civilă a respins, ca
nefondat, apelul declarat de către reclamanţii A. şi B. împotriva sentinţei nr. 911 din data de 7
martie 2017 pronunţată de Judecătoria Suceava.
Împotriva deciziei nr. 547 din 8 mai 2018 a Tribunalului Suceava au declarat recurs
reclamanţii A. şi B., solicitând admiterea recursului, casarea deciziei şi, în principal,
admiterea apelului, modificarea sentinţei şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, iar în
subsidiar, admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei aceluiaşi tribunal pentru
rejudecare. Nu au solicitat cheltuieli de judecată.
În motivarea recursului, reclamanţii au arătat că decizia este nelegală, instanţa de apel
analizând alt aspect decât cel avut în vedere de Judecătoria Suceava, fără a da răspuns
motivelor de apel invocate. Astfel, Judecătoria Suceava a reţinut că nu există acordul tuturor
coproprietarilor pentru vânzarea unui bun din averea antecesorilor lor. Tribunalul Suceava nu
a examinat acest aspect şi a reţinut nedovedirea refuzului nejustificat al pârâţilor de a se
prezenta la încheierea actului la notar, fără a se referi şi la Decizia nr. 12/2015 a Înaltei Curţi
de Casaţie și Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, invocată în
apel, decizie prin care s-a stabilit că „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1073 şi
1077 din Codul civil din 1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/200 (...) art. 1279
alin. (3) teza I şi art. 1669 alin. (1) din Noul Cod civil, în situaţia în care promitentul-vânzător
a promis vânzarea întregului imobil, deşi nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia,
promisiunea de vânzare nu poate fi executată în natură sub forma pronunţării unei hotărâri
judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare pentru întregul bun, în lipsa acordului
celorlalţi coproprietari”.
Imobilul vândut reclamanţilor la 29.07.1976 şi 20.06.1994 face parte din averea
familiei M. şi N., reconstituită prin titlul de proprietate nr. xxx/1995 pe numele a patru
descendenţi, indicaţi în arborele genealogic, toţi decedaţi. Moştenitorii lor au fost citaţi în
cauză, 7 dintre ei confirmând vânzarea făcută de antecesorii lor, clauzele anticipatorii fiind
îndeplinite prin plata preţului şi predarea bunului vândut. Au mai arătat că acesta nu este
singurul bun al familiei M. și N., titlul de proprietate cuprinzând suprafaţa totală de 2,86 ha
teren, starea de indiviziune între cei 9 moştenitori nefiind, nici în prezent, lichidată,
majoritatea lor fiind plecaţi din ţară. Fiind vândut doar un bun din averea defuncţilor M. și N.,
de către unii din succesori, primează dovedirea existenţei acordului tuturor coindivizarilor
pentru constatarea cumpărării bunului.
Au precizat că prin scrisorile trimise din Belgia de pârâţii I. (moştenitor al lui Z.) şi K.
(moştenitorul lui T.) s-a făcut dovada existenţei acestui acord al coproprietarilor pentru a se
constata cumpărarea imobilului compus din casă, anexe şi 2.476 mp teren pe care reclamanţii
susţin că îl stăpânesc, de altfel, din anul 1976 până în prezent, în configuraţia indicată în
planul cadastral depus la dosar.
Or, au susţinut recurenţii, tribunalul nu a analizat acest aspect şi, dintr-o formalitate
excesivă, a făcut aplicarea doar a art. 5 alin. (2) al Titlului X din Legea nr. 247/2005,
respingând acţiunea, deşi din actele depuse rezultă imposibilitatea încheierii actului autentic
datorită indiviziunii existente între pârâţi şi a faptului că sunt plecaţi din ţară, iar instanţa de
fond nu şi-a întemeiat sentinţa pe acest temei de drept.
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Ca atare, având în vedere faptul că Tribunalul Suceava a dat eficienţă altui temei decât
cel reţinut de judecătorie şi invocat în apel, au solicitat admiterea recursului, casarea deciziei
şi, în principal, admiterea apelului, modificarea sentinţei şi admiterea acţiunii, aşa cum a fost
formulată, iar, în subsidiar admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei aceluiaşi
tribunal pentru rejudecare.
În drept, au invocat dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod proc. civ.
Legal înştiinţaţi prin procedura premergătoare termenului de judecată, pârâţii nu au
depus la dosar întâmpinare.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de reclamanţi, în raport
de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată neîntemeiat recursul.
Reclamanţii au criticat hotărârea instanţei de apel sub două aspecte: pe de o parte, au
arătat că tribunalul nu a analizat motivele lor de apel, vizând acordul tuturor coproprietarilor
pentru vânzarea unui bun din averea antecesorilor lor, cu referire la decizia Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie nr. 12/8.06.2015, pronunţată în interesul legii, dând eficienţă unui alt temei
decât cel reţinut de judecătorie, iar pe de altă parte, au arătat că au făcut dovada refuzului
nejustificat al tuturor coproprietarilor de a încheia contractul promis, din actele depuse la
dosar rezultând imposibilitatea încheierii actului din cauza stării de indiviziune existente între
pârâţi şi a faptului că unii dintre ei sunt plecaţi din ţară.
Prima critică poate fi încadrată în motivul de nelegalitate prevăzut de dispoziţiile art.
488 alin. (1) Cod proc.civ., invocate de recurenţi, vizând aplicarea în speţă a deciziei nr.
12/2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în interesul legii, şi este nefondată.
Astfel, prin decizia sus-menţionată, obligatorie pentru instanţe conform dispoziţiilor
art. 517 alin. (4) Cod proc.civ., s-a statuat că „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.
1073 şi art. 1077 din Codul civil de la 1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 1.279 alin. (3) teza I şi art. 1.669 alin. (1) din
Codul civil, în situaţia în care promitentul-vânzător a promis vânzarea întregului imobil, deşi
nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia, promisiunea de vânzare nu poate fi
executată în natură sub forma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de
contract de vânzare pentru întregul bun, în lipsa acordului celorlalţi coproprietari”.
În considerentele acestei decizii, instanţa supremă a reţinut, printre altele, că:
„Hotărârea pronunţată de o instanţă de judecată este fundamental diferită de un
contract încheiat între părţi, îndeplinind funcţii diferite, dar având fiecare un regim juridic
specific.
Contractul reprezintă acordul de voinţă al părţilor, încheiat cu scopul de a produce
efecte juridice, părţile având drepturi şi obligaţii ce pot fi afectate de termene, sarcini şi
condiţii, inclusiv de o condiţie rezolutorie.
Or, în ceea ce priveşte o hotărâre judecătorească, aceasta reprezintă actul jurisdicţional
de dispoziţie al instanţei, prin care judecătorul se dezînvesteşte de soluţionarea litigiului
concret ce i-a fost dedus judecăţii. Hotărârea judecătorească se bucură de autoritate de lucru
judecat, este executorie şi tranşează definitiv litigiul dintre părţi, răspunzând nevoii de
securitate juridică, interzicând părţilor readucerea litigiului în faţa instanţei.
În acest context este de neconceput pronunţarea unei hotărâri a instanţei sub condiţie
rezolutorie, pentru că ar însemna că litigiul dintre părţi nu a fost tranşat, existând posibilitatea
reluării sale la îndeplinirea condiţiei.
Pronunţând hotărârea, instanţa nu încheie contractul în locul părţilor, ci verifică
existenţa elementelor acestuia în înţelegerea acestora şi, numai în măsura în care acestea se
regăsesc, iar refuzul uneia dintre părţi era nejustificat, atunci instanţa pronunţă hotărârea
care să suplinească această cerinţă.
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Hotărârea judecătorească pronunţată în acest caz asigură executarea silită a obligaţiei
de a face, legal asumată prin promisiunea de vânzare, şi nu împrumută natura juridică a
contractului de vânzare-cumpărare. Prin hotărârea pronunţată de instanţă se valorifică dreptul
creditorului (promitent-cumpărător) de a obţine în natură executarea obligaţiei de a încheia
contractul apt să transmită dreptul de proprietate, asumată de debitor (promitent-vânzător),
hotărârea judecătorească neputând fi confundată cu însuşi contractul de vânzare, în sens de
negotium”.
Aşadar, instanţa învestită cu soluţionarea unei acţiuni prin care se solicită pronunţarea
unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare are a analiza îndeplinirea condiţiilor ce
decurg din dispoziţiile art. 948, 969, 1073 şi 1077 Cod civil (de la 1864, aplicabil în cauză),
respectiv: existenţa unei promisiuni de vânzare care să satisfacă exigenţele imperative ale art.
948 şi 969 Cod civil; existenţa unui refuz nejustificat al pârâtului de a încheia contractul
promis; executarea obligaţiilor proprii de către reclamant şi îndeplinirea cerinţelor esenţiale
ale vânzării; dovada dreptului de proprietate al promitentului vânzător asupra bunului promis;
inexistenţa altor impedimente la vânzare.
Aceste condiţii trebuie îndeplinite întocmai, prevederile art. 1073 şi 1077 Cod civil
fiind tangente celor ale art. 44 din Constituţie şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 al CEDO.
Atributul dispoziţiei reprezintă cel mai important atribut al dreptului de proprietate,
context în care o eventuală suplinire a consimţământului de către o autoritate judiciară, fără a
fi necesar, şi în considerarea oricăror altor motive decât cele permise de lege reprezintă o
ingerinţă nejustificată în dreptul de proprietate al părţii pârâte. Ingerinţa se defineşte ca o
imixtiune a unui organ statal în dreptul de proprietate al unei persoane în alte condiţii decât
cele expres prevăzute de lege, reţinându-se, în acelaşi timp, că părţile nu pot deroga prin
convenţii particulare de la normele imperative, exprese sau de ordine publică.
Procedura judiciară reprezintă o procedură contencioasă, neputând a fi considerată sau
confundată cu o procedură alternativă celei notariale, prevăzută de Legea nr. 36/1995.
Prevederile legale anterior menţionate conferă instanţei posibilitatea de a pronunţa o
hotărâre care să ţină loc de contract autentic numai în situaţia în care pârâtul refuză
nejustificat să încheie contractul, nu şi în alte situaţii şi pentru alte impedimente, putative ori
reale, generale ori temporare, asumate ori neasumate de către promitentul cumpărător.
Ceea ce interesează într-o astfel de cauză este refuzul de a încheia actul juridic în
sensul de negotium, iar nu de instrumentum. Altfel spus, reclamantul trebuie să dovedească
faptul că pârâtul refuză să mai vândă, că s-a răzgândit, iar nu faptul că s-a aflat în
imposibilitatea de a se prezenta în faţa notarului.
În speţă, prima instanţă a analizat îndeplinirea condiţiilor sus-menţionate pentru
vânzare cu referire la fiecare dintre înscrisurile sub semnătură privată evocate de reclamanţi,
reţinând în final că, şi în ipoteza în care s-ar constata îndeplinite aceste condiţii, nu s-ar putea
pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare în lipsa acordului tuturor
coproprietarilor – moştenitori legali ai promitenţilor-vânzători, în raport de cele statuate de
Înalte Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 12/2015. Reţinând că doar şapte dintre pârâţi
şi-au exprimat acordul cu privire la admiterea acţiunii, iar doi dintre pârâţi, aflaţi în Belgia, nu
şi-au exprimat un astfel de acord, prima instanţă nu a mai analizat şi condiţia existenţei unui
refuz nejustificat al pârâţilor de a încheia contractul promis de autorii lor.
Învestit cu soluţionarea apelului declarat de reclamanţi, tribunalul a analizat, el însuşi,
îndeplinirea acestei condiţii, reţinând că în cauză nu s-a dovedit existenţa unui refuz
nejustificat al pârâţilor de a încheia contractul în formă autentică, ci dimpotrivă,
interogatoriile de la prima instanţă şi înscrisurile depuse în apel relevă faptul că aceştia sunt
de acord cu acţiunea formulată de reclamanţi.
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Neîndeplinirea acestei condiţii, esenţiale pentru admiterea unei astfel de acţiuni, face
de prisos analiza îndeplinirii celorlalte condiţii, anterior redate.
Aşadar, instanţa de apel, reţinând că în cauză nu a fost îndeplinită una din condiţiile
legale pentru admiterea acţiunii, a menţinut soluţia criticată, de respingere a acesteia,
substituind motivarea primei instanţe, fără a mai analiza celelalte critici formulate de
reclamanţi.
Nu se poate aprecia că, procedând în acest mod, prin hotărârea atacată tribunalul ar fi
încălcat sau aplicat greşit normele de drept material incidente în cauză, astfel cum prevăd
dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod proc.civ., invocate ca şi temei al recursului.
Cele statuate prin decizia nr. 12/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu referire la
necesitatea existenţei acordului tuturor coproprietarilor pentru pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare, în situaţia în care promitentul vânzător a
promis vânzarea întregului bun, deşi nu are calitatea de proprietar exclusiv, nu exclud
obligaţia instanţei de a analiza îndeplinirea condiţiei sus-menţionate.
Cum s-a arătat mai sus şi cum, de altfel, a reţinut şi instanţa de apel în considerentele
deciziei atacate, părţile unei promisiuni de vânzare nu au posibilitatea de a opta între a încheia
contractul promis în formă autentică la notar sau a se adresa instanţei de judecată, legea
reglementând posibilitatea instanţei doar de a suplini lipsa consimţământului unei părţi, în
situaţia în care se dovedeşte că aceasta refuză nejustificat să îşi îndeplinească obligaţia de a
face asumată.
În ce priveşte a doua critică formulată de reclamanţi, privind dovada refuzului
nejustificat al pârâţilor de a încheia contractul promis de antecesorii lor, aceasta vizează
netemeinicia, iar nu nelegalitatea hotărârii atacate, neputând fi încadrată în situaţiile limitativ
prevăzute de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 1-8 Cod proc.civ.
Analiza existenţei refuzului, respectiv a caracterului nejustificat al acestuia, ţine de
modul de apreciere a împrejurărilor de fapt şi a probelor administrate în cauză, ce nu poate fi
cenzurat de instanţa de recurs.
Potrivit dispoziţiilor art. 489 alin. (2) Cod proc.civ., sancţiunea nulităţii recursului
intervine şi în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare
prevăzute la art. 488 Cod proc.civ.
Faţă de cele ce preced, constatând că nu sunt date în cauză motivele de recurs indicate
de reclamanţi şi nici motive de casare de ordine publică, Curtea, văzând şi dispoziţiile art. 496
Cod proc.civ., urmează a respinge recursul ca nefondat.
3. Acţiune în revendicarea unei suprafeţe de teren ce a format obiectul legilor
fondului funciar. Dovada dreptului de proprietate.
Rezumat:
În speţă, reclamanta a învestit instanţa de judecată cu o acţiune în revendicare
imobiliară a unei suprafeţe de teren aflată sub incidenţa legilor fondului funciar. Prin
urmare, dovada dreptului de proprietate se face, conform dispoziţiilor cu caracter special ale
Legii nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, cu titlul de proprietate, ca act
final al procedurii de constituire/reconstituire prevăzută de acestea.
Potrivit dispoziţiilor art. 563 Cod civil, „proprietarul unui bun are dreptul de a-l
revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept”, iar dispoziţiile
art. 249 Cod procedură civilă prevăd că „cel care face o susţinere în cursul procesului
trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”.
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Aşadar, sarcina probei într-un astfel de litigiu îi revine reclamantului, care trebuie să
facă dovada unui mod de dobândire a dreptului de proprietate, în speţă, a reconstituirii
dreptului de proprietate asupra terenului revendicat. O astfel de dovadă presupune existenţa
unui titlu de proprietate, înţeles ca act juridic, jurisdicţional sau administrativ, cu efect
constitutiv, translativ sau declarativ, care generează o prezumţie relativă în favoarea
persoanei care îl invocă.
În ce priveşte adeverinţa de proprietate, doctrina şi practica în materie sunt unanime
în a aprecia că aceasta nu valorează titlu. Este real că în practica unor instanţe s-a admis că
o astfel de adeverinţă, coroborată şi cu alte probe – de regulă, procesul verbal de punere în
posesie eliberat de comisia locală, ca act decisiv pentru individualizarea terenului acordat în
urma procedurii de reconstituire – ar putea face dovada dreptului de proprietate, însă numai
în măsura în care acesta nu este contestat, situaţie ce nu este dată în speţă.
În ce priveşte procesul verbal de punere în posesie, în mod evident, acesta nu
reprezintă titlu.
(Dosar nr. 5421/285/2015, decizia nr. 228 din 16.05.2019)
Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi sub nr. .../285/2015 la data de
18 noiembrie 2015, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâţii B. şi C., a solicitat instanţei ca,
prin hotărârea pe care o va pronunţa, să stabilească linia de hotar şi să oblige pârâţii să îi lase
în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 2100 mp teren arabil, identică cu parte
din p.f. 4024/46 din C.F. 33373 (nr. CF vechi 3157) a comunei cadastrale D., situată la locul
„X”, identificată în planul de situaţie reprezentând anexa nr.1 la raportul de expertiză tehnică
judiciară anexat pe amplasamentul delimitat prin punctele de contur 1-2-3-4-1.
Prin sentinţa civilă nr.2931 din 11.11.2016 Judecătoria Rădăuţi a admis acţiunea şi
a obligat pârâţii să predea reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de
2100 m.p. aşa cum a fost identificată de expertul E. prin anexa nr. 1 şi conform identificării
expertului F., prin punctele de contur 1-2-3-4-1 de culoare albastră; a stabilit linia de hotar
dintre proprietăţile părţilor pe aliniamentul punctelor de contur 1-4 din raportul de expertiză al
expertului E; pârâţii au fost obligaţi să plătească reclamantei suma de 3819,15 lei cheltuieli de
judecată.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâţii B. şi C, criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie.
Prin decizia nr. 1411 din 29 noiembrie 2017 Tribunalul Suceava a admis apelul şi a
schimbat în tot sentinţa civilă apelată, în sensul că a respins acţiunea ca nefondată; a obligat
pe reclamanta A. să plătească pârâtului B. suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată de
la fond; a obligat intimata-reclamantă A. să plătească apelanţilor-pârâţi suma de 335 lei cu
titlu de taxă judiciară de timbru aferentă soluţionării apelului.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, întemeiat pe dispoziţiile art. 488
alin.1 pct. 6, 7 şi 8 Cod procedură civilă, solicitând casarea deciziei şi rejudecarea procesului
în fond, cu menţinerea hotărârii primei instanţe şi plata cheltuielilor de judecată.
În dezvoltarea motivelor, reclamanta a arătat că în mod greşit s-a admis apelul şi pe
fondul cauzei i s-a respins acţiunea motivat de faptul că nu deţine un titlu de proprietate
eliberat de Comisia judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate, considerând instanţa de
apel că sentinţa civilă nr. 1573/15.04.2011 a Judecătoriei Rădăuţi, adeverinţa de proprietate
nr. 3130/295/1991 eliberată de Comisia locală de fond funciar D., procesul verbal de punere
în posesie şi evidenţele cadastrale vechi nu fac dovada dreptului de proprietate asupra
terenului în litigiu.
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Contrar motivării instanţei de apel, că nu ar fi făcut demersuri în vederea eliberării
titlului de proprietate şi a executării susmenţionatei hotărâri, arată că în urma demersurilor
făcute de ea s-a procedat la punerea ei în posesie conform procesului verbal de punere în
posesie existent la dosarul cauzei. Punerea în posesie nu a fost urmată de emiterea titlului de
proprietate din cauza refuzului intimaţilor din acest dosar de a prezenta titlul de proprietate
1014/1994 în original, în vederea anulării lui parţiale, astfel cum li s-a solicitat de către
Comisia locală de fond funciar. Depune în acest sens sentinţa civilă nr. 1929/12 iunie 2014
pronunţată de către Judecătoria Rădăuţi (având ca obiect obligarea la punerea în posesie şi
eliberarea titlului de proprietate) şi Sentinţa civilă nr. 1750/14 iunie 2016 pronunţată de către
Judecătoria Rădăuţi (având ca obiect obligarea intimaţilor să predea, în vederea anulării
parţiale, titlul de proprietate 1014/1994 ).
Faţă de împrejurarea că nu deţine un titlu de proprietate stricto sensu, urma să se
analizeze dreptul său de proprietate rezultat din probatoriul administrat în cauză, astfel cum pe
bună dreptate a şi procedat prima instanţă. În mod greşit instanţa de apel a considerat că
hotărârea primei instanţe conţine argumente contradictorii şi a dat eficienţă apărărilor pârâţilor
apelanţi.
Adeverinţa de proprietate şi procesul verbal de punere în posesie fac dovada dreptului
de proprietate până la eliberarea titlului de proprietate şi pot fi opuse cu asemenea valoare
într-o acţiune în revendicare în contra posesorului care nu are nici o dovadă de proprietate sau
pot fi comparate în cazul în care atât reclamantul cât şi pârâtul exibă doar adeverinţa şi
procesul-verbal de punere în posesie asupra aceluiaşi teren. Pentru terenul în litigiu, ea deţine
adeverinţă de proprietate şi proces verbal de punere în posesie, în timp ce intimaţii nu pot
opune vreun titlu de proprietate, întrucât titlul de proprietate 1014/1994, de care se prevalau, a
fost anulat definitiv şi irevocabil.
În acest context, consideră că actele de proprietate pe care le opune pot fi comparate în
prezenta acţiune în revendicare, motiv pentru care consideră că este dat motivul de casare
reprezentat de pct.8, respectiv acela că "hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea
greşită a normelor de drept material".
Consideră, de asemenea, că s-a încălcat autoritatea de lucru judecat, motiv de casare
prevăzut de pct. 7 al art. 488 din Noul Cod de proc. civilă. Astfel, prin sentinţa civilă nr. 1573/
15.04.2011 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia Tribunalului
Suceava nr. 472/2012 s-a stabilit cu putere de lucru judecat anularea parţială a titlului de
proprietate nr. 1014/1994, s-a stabilit amplasamentul şi identitatea terenului de 2100 mp
reconstituit prin adeverinţa nr. 3130/295/1991 ca fiind parte din p.f. 4024/46 din CF 3157 D.,
ori prezumţia puterii de lucru judecat are la bază regula că o hotărâre judecătorească
irevocabilă nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre. Odată ce o hotărâre a fost dată şi nu
e reformată prin căile legale de atac, se prezumă că ea consacră adevăratele raporturi juridice
ce există între părţile care au purtat procesul.
Suprafaţa de 21 ari teren arabil a aparţinut cadastral tatălui său, G. conform evidenţelor
cadastrale de la dosar. Acesta a decedat pe data de 07.09.1952, terenul fiind predat la CAP de
către bunica sa, H., care locuia şi gospodărea împreună cu ei, fiind trecut în rolul ei agricol din
perioada '59-'62. Astfel se explică de ce terenul tatălui său, G., predecedat bunicii sale, H.,
figurează în registrul agricol al acesteia din urmă, fiind solicitat în baza Legii 18/1991 de către
mama sa, I.
A dovedit prin amplul probatoriu administrat în cauză că terenul evidenţiat în această
adeverinţă este identic cu terenul ce figurează în evidenţele cadastrale de la dosar pe numele
tatălui său, G. O identificare cadastrală a terenului s-a efectuat atât în cadrul dosarului nr... al
Judecătoriei Rădăuţi prin expertiza efectuată de către expert E., precum şi ulterior, de către
expertul F., în cadrul prezentului dosar, care a confirmat identitatea de teren între cel
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reconstituit prin adeverinţa 3031/295/1991 cu cel din evidenţele cadastrale, pf nr. 4024/46 din
CF 3157 D. Motivarea instanţei de apel că terenul în litigiu nu ar fi fost identificat
topocadastral nu este susţinută de probatoriul administrat în cauză şi denotă tocmai lipsa de
imparţialitate a instanţei în pronunţarea soluţiei date în apel.
Consideră că este dat şi motivul de casare prevăzut la pct.6 alin. l al art. 488 din Noul
Cod de procedură civilă, hotărârea cuprinzând motive contradictorii şi străine de natura cauzei
deoarece în loc să analizeze titlul de proprietate al intimaţilor (sau mai bine zis lipsa unui titlu
de proprietate), instanţa de apel analizează justeţea hotărârii dată în dosar nr. .., având ca
obiect anularea certificatului de moştenitor nr. 489/07.09.2006, considerând că acest certificat
de moştenitor justifică proprietatea şi posesia intimaţilor asupra terenului, încercând astfel să
le creeze o situaţie mai favorabilă.
Însă certificatul de moştenitor nu are natura juridică a unui act de proprietate, un astfel
de act nu este dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor înscrise ca făcând parte din
moştenire şi nici nu dă naştere unui astfel de drept în favoarea moştenitorilor înscrişi în act.
Certificatul de moştenitor face dovada doar a calităţii de moştenitor şi a cotelor ce se cuvin
moştenitorilor conform art. 88 din Legea nr. 36/1995.
Consideră că în mod greşit s-a admis apelul şi i s-a respins acţiunea în revendicare,
fără să se arate în concret care este titlul de proprietate valabil care justifică proprietatea şi
posesia pârâţilor intimaţi asupra acestui teren.
Instanţa de control judiciar a considerat preferabil titlul de proprietate anulat definitiv
(al intimaţilor) faţă de un titlu de proprietate a cărui emitere nu i se poate imputa.
Analizând dreptul său de proprietate se poate constata că: evidenţele cadastrale vechi
dovedesc faptul că terenul revendicat reprezintă fosta proprietate a autorului său, G.;
adeverinţa de proprietate nr. 3130/295/1991 de care se prevalează, este eliberată anterior
emiterii titlului de proprietate 1014/1994 - la momentul eliberării lui, terenul nu era liber,
fiindu-i deja reconstituit ei; prin sentinţa civila nr. 1573/15.04.2011 a Judecătoriei Rădăuţi,
titlul de proprietate 1014/1994 de care se prevalează apelanţii este anulat definitiv în limita
suprafeţei de 2100 mp, iar Comisia de fond funciar a pus-o în posesie cu pf. 4024/46 din CF
3157 D., conform procesului verbal de punere în posesie existent la dosarul cauzei.
Concluziile raportului de expertiză efectuat de către expertul E. nu se bazează doar pe
denumirea toponimică a terenului, ci în special şi mai ales pe identificarea cadastrală.
Identificarea cadastrală a experţilor E. (prin anexa I) şi F. confirmă identitatea de teren între
suprafaţa de 2100 mp reconstituită prin adeverinţa de proprietate 3130/295/1991, parte din pf.
4024/46 din CF 3157 D. ce a aparţinut cadastral autorului său, G., şi care nu a aparţinut
niciodată autoarei pârâţilor intimaţi, astfel că în mod greşit se regăsea în titlul de proprietate
1014/1994. Instanţa de apel în mod eronat a argumentat că terenul în litigiu nu ar fi fost
identificat. Expertizele efectuate în dosarele susmenţionate tocmai acest obiectiv l-au avut în
principal, de a identifica topocadastral terenul raportat la istoricul parcelei rezultat din
înscrisurile pe care părţile le opun în dovedirea dreptului de proprietate.
În consecinţa, titlul de proprietate pe care îl opun apelanţii este un titlu anulat definitiv
prin hotărâre judecătorească nereformată prin vreo cale extraordinară de atac. Punerea în
posesie a autoarei apelaţilor, J., s-a făcut pe amplasamentul terenului de 2100 mp intravilan
care nu reprezintă fosta sa proprietate şi cadastral n-a aparţinut niciodată autorilor lor. Pentru
aceste motive consideră că intimaţii deţin terenul nejustificat de vreun titlu valabil.
Prin întâmpinare, intimaţii au solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de reclamantă, în raport
de lucrările dosarului, curtea constată neîntemeiat recursul, urmând a-l respinge pentru
considerentele ce succed:
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În speţă, reclamanta a învestit instanţa de judecată cu o acţiune în revendicare
imobiliară a unei suprafeţe de teren aflată sub incidenţa legilor fondului funciar. Prin urmare,
dovada dreptului de proprietate se face, conform dispoziţiilor cu caracter special ale Legii nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, cu titlul de proprietate, ca act final al
procedurii de constituire/reconstituire prevăzută de acestea.
Potrivit dispoziţiilor art. 563 Cod civil, „proprietarul unui bun are dreptul de a-l
revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept”, iar dispoziţiile art.
249 Cod procedură civilă prevăd că „cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o
dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”.
Aşadar, sarcina probei într-un astfel de litigiu îi revine reclamantului, care trebuie să
facă dovada unui mod de dobândire a dreptului de proprietate, în speţă, a reconstituirii
dreptului de proprietate asupra terenului revendicat.
O astfel de dovadă presupune existenţa unui titlu de proprietate, înţeles ca act juridic,
jurisdicţional sau administrativ, cu efect constitutiv, translativ sau declarativ, care generează o
prezumţie relativă în favoarea persoanei care îl invocă.
Astfel cum susţine şi prin motivele de recurs, reclamanta din prezenta cauză nu deţine
un titlu de proprietate emis în procedura specială reglementată de legile fondului funciar, însă
apreciază că sentinţa civilă nr. 1573/15.04.2011 a Judecătoriei Rădăuţi, adeverinţa de
proprietate şi procesul verbal de punere în posesie fac dovada dreptului pretins, valorând titlu.
Cum corect a reţinut instanţa de apel prin decizia atacată, sentinţa menţionată nu are
un caracter recognitiv sau constitutiv al dreptului de proprietate al reclamantei, prin aceasta
dispunându-se anularea titlului de proprietate al pârâţilor şi obligarea Comisiei locale D. la
punerea în posesie a reclamantei.
În ce priveşte adeverinţa de proprietate, doctrina şi practica în materie sunt unanime în
a aprecia că aceasta nu valorează titlu. Este real că în practica unor instanţe s-a admis că o
astfel de adeverinţă, coroborată şi cu alte probe – de regulă, procesul verbal de punere în
posesie eliberat de comisia locală, ca act decisiv pentru individualizarea terenului acordat în
urma procedurii de reconstituire – ar putea face dovada dreptului de proprietate, însă numai în
măsura în care acesta nu este contestat, situaţie ce nu este dată în speţă.
În ce priveşte procesul verbal de punere în posesie, în mod evident, acesta nu
reprezintă titlu.
Aşa fiind, Curtea constată că nu este dat în cauză motivul de casare prevăzut de
dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă, privind încălcarea sau aplicarea
greşită a normelor de drept material incidente.
Nu este dat, de asemenea, în cauză nici motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1)
pct. 7 Cod procedură civilă, privind încălcarea autorităţii de lucru judecat a sentinţei civile nr.
1573/15.04.2011 a Judecătoriei Rădăuţi. Cum s-a arătat anterior, prin această sentinţă nu s-a
stabilit dreptul de proprietate al reclamantei, ci s-a anulat parţial titlul de proprietate al
pârâţilor, iar Comisia locală de fond funciar a fost obligată la punerea în posesie a reclamantei
cu suprafaţa de 2100 m.p. teren.
Potrivit dispoziţiilor art. 430 alin. (2) şi art. 431 alin. (2) Cod procedură civilă,
„autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se
sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă”; „oricare dintre părţi poate
opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din
urmă”. Evident, între acest litigiu şi cel ce a format obiectul dosarului nr. ... există legătură,
însă „chestiunea litigioasă” în prezenta cauză o constituie, cum s-a arătat, lipsa titlului de
proprietate al reclamantei.
Se impune a fi subliniat faptul că instanţa de apel, deşi a reţinut că reclamanta nu
prezintă un titlu de proprietate pentru dovada dreptului pretins asupra terenului revendicat, a
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analizat totuşi probele administrate la propunerea părţilor litigante şi a stabilit situaţia de fapt,
concluzionând că reclamanta, „… chiar dacă a obţinut anularea parţială a titlului de
proprietate al pârâţilor pentru suprafaţa de 2100 m.p., aceasta nu o îndreptăţeşte, în condiţiile
actuale, să ridice pretenţii asupra imobilului în cauză”.
Aprecierile instanţei de apel asupra probelor administrate, respectiv stabilirea situaţiei
de fapt din cauză ţin de netemeinicia, iar nu de nelegalitatea hotărârii atacate, neputând forma
obiect de cercetare judecătorească în calea, extraordinară, de atac a recursului. Prin urmare,
criticile recurentei referitoare la aceste chestiuni nu vor fi analizate, neputând fi încadrate în
vreunul dintre motivele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de dispoziţiile art. 488
alin. (1) pct. 1 – 8 Cod procedură civilă.
În conformitate cu dispoziţiile art. 489 alin. (2) Cod procedură civilă, sancţiunea care
intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute
la art. 488 este acea a anulării recursului.
Nu este dat în cauză nici motivul de casare prevăzut de dispoziţiile art. 488 alin. (1)
pct. 6 Cod procedură civilă, invocate de reclamantă, potrivit cărora se poate cere casarea unei
hotărâri atunci când aceasta „nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde
motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei”.
În dezvoltarea acestei critici reclamanta a arătat că, în loc să analizeze titlul pârâţilor
(respectiv, lipsa acestuia), instanţa de apel s-a preocupat să analizeze justeţea hotărârii din
dosarul nr. ..., având ca obiect „anulare certificat de moştenitor”, fără a arăta, în concret, care
este titlul de proprietate valabil care justifică proprietatea şi posesia pârâţilor asupra terenului
în litigiu.
Aşadar, critica nu a fost dezvoltată cu referire la ipoteza, reglementată de dispoziţiile
art. 488 alin. (1) pct. 6 Cod procedură civilă, în care hotărârea cuprinde motive contradictorii.
În ce priveşte „motivele străine de natura cauzei”, dispoziţiile anterior citate fac
referire la ipoteza în care hotărârea atacată cuprinde „numai motive străine de natura cauzei”,
care nu este dată în speţă.
Cum s-a arătat, în raport de dispoziţiile art. 563 Cod civil şi art. 249 Cod procedură
civilă, într-un astfel de litigiu sarcina probei dreptului de proprietate îi revine reclamantului,
instanţa procedând la analiza comparativă a titlurilor doar în ipoteza în care părţile din proces
îşi opun astfel de titluri.
Faţă de cele ce preced, constatând că nu sunt date în cauză motivele invocate de
reclamantă, văzând şi dispoziţiile art. 496 Cod procedură civilă, instanţa urmează a respinge
recursul ca nefondat.
4. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic pentru
terenul aferent unui restaurant, dobândit de reclamantă în urma unei licitaţii,
organizată anterior expirării duratei contractului de concesiune în baza căruia
reclamanta s-a aflat în posesia imobilului. Prescripţie extinctivă. Interpretarea
dispoziţiilor art. 16 lit. a din Decretul nr. 167/1958.
Rezumat:
Potrivit art. 16 lit. a din Decretul nr. 167/1958, „prescripţia se întrerupe prin
recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge
prescripţia”, iar dispoziţiile art. 17 din acelaşi act normativ prevăd că „întreruperea şterge
prescripţia începută înainte de a se fi ivit împrejurarea care a întrerupt-o. După întrerupere
începe să curgă o nouă prescripţie.” Din aceste dispoziţii legale rezultă că, pentru a produce
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efectul întreruptiv, recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie trebuie să fie făcută de
„cel în folosul căruia curge prescripţia”, adică de debitor şi să fie neîndoielnică.
Pentru că legea nu distinge, are efect întreruptiv atât recunoaşterea expresă, cât şi
cea tacită. Recunoaşterea tacită poate să rezulte din orice act sau fapt care presupune
mărturisirea dreptului, precum plata unei părţi din datorie, cererea unui termen pentru plata
creanţei etc.
În speţă, problema - particulară - care se pune este determinată de faptul că la
momentul încheierii procesului-verbal de licitaţie, 01.11.2007, ce constituie înscrisul
constatator al antecontractului de vânzare-cumpărare, nu a avut loc o predare a posesiei
bunului, deoarece acesta se afla deja în posesia reclamantei (aceasta fiind proprietara
restaurantului de pe terenul în discuţie).
Apelanta a înaintat contractul de concesiune care prevede la art. 2 „predarea
respectiv primirea terenului concesionat din p-c. 1322, se va face începând cu data de
09.12.2005”, durata concesiunii fiind „de 5 ani cu începere de la data predării – primirii
terenului”. În raport de durata acestui contract, ce a expirat la 09.12.2010, posesia
exercitată de reclamantă ulterior acestei date are efect întreruptiv de prescripţie, câtă vreme
pârâta nu a contestat-o în vreun fel, echivalând cu o recunoaştere tacită a dreptului
promitentei–cumpărătoare. Mai mult, la art. 12 al contractului de concesiune se prevede că
acesta „îşi pierde valabilitatea şi în cazul în care Consiliul local va hotărî scoaterea la
vânzare a suprafeţei concesionate cu respectarea dreptului de preempţiune al
concesionarului.” Or, cum s-a arătat deja, scoaterea la vânzare a bunului concesionat a fost
aprobată de Consiliul local al comunei prin hotărârea din 30.06.2007.
Prin urmare, susţinerile apelantei privind faptul că posesia exercitată de promitentacumpărătoare ulterior procesului-verbal de licitaţie, 1.11.2007, nu ar fi putut întrerupe
cursul prescripţiei întrucât exista un contract de concesiune ce nu fusese reziliat nu pot fi
primite.
(Dosar nr. 1808/217/2017*, decizia nr. 283 din 26.06.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Darabani sub nr. ../217/2017, la data de
13.11.2017, reclamanta A. S.P.R.L., prin asociaţi coordonatori, B. şi C., în contradictoriu cu
pârâta Comuna D., prin primar, a solicitat ca, în baza probatoriului ce va fi administrat,
instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare cumpărare pentru terenul în
suprafaţă de 445 m.p. din p.c. 1322 din intravilanul comunei D., aflat sub spaţiul comercial
„Restaurant”, localizat în satul D., com. D.
Judecătoria Darabani, prin sentinţa civilă nr. 546 din 03 mai 2018, a admis excepţia
prescripţiei dreptului material la acţiune şi a respins astfel cererea formulată de reclamantă.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta A., solicitând admiterea acestuia
şi desfiinţarea în totalitate a sentinţei apelate, cu consecinţa respingerii excepţiei prescripţiei
dreptului material la acţiune şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe.
Prin decizia civilă nr. 888 din 22 noiembrie 2018, Tribunalul Botoşani – Secţia I
civilă a admis apelul declarat de reclamantă, a anulat sentinţa sus-menţionată şi a trimis cauza
spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta UAT Comuna D., prin primar,
invocând dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă.
În motivare, a arătat că prin decizia atacată Tribunalul Botoşani a reţinut că nu este
dată în cauză excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi a trimis cauza spre
rejudecare primei instanţe pentru evocarea fondului.
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Pentru a se pronunţa astfel instanţa de apel a reţinut că prima instanţă nu a analizat
dacă posesia exercitată de S.C. E. S.R.L. asupra spaţiului comercial „Restaurant” situat în D.,
are aptitudinea de a fi calificată ca o recunoaştere tacită a datoriei în sensul art. 16 lit. a din
Decretul nr. 167/1958.
A reţinut Tribunalul că recunoaşterea tacită rezultă din orice fapt sau act care
presupune mărturisirea existenţei dreptului a cărui acţiune se prescrie. În acest sens, în
practica judiciară şi doctrina de specialitate s-a reţinut, în mod constant, că posesia exercitată
asupra bunurilor succesorale aflate în indiviziune de către moştenitorul care a plătit peste
partea sa din datoriile şi sarcinile succesiunii poate echivala cu o recunoaştere din partea
celorlalţi moştenitori, iar predarea bunului ce formează obiectul antecontractului de vânzare
cumpărare echivalează cu o recunoaştere a dreptului acestuia de a cere încheierea contractului
de vânzare cumpărare.
Cum S.C. E. S.R.L. a avut posesia spaţiului comercial „Restaurant” situat în D., aspect
necontestat de către pârâta intimată şi care reiese şi din contractul de vânzare - cumpărare nr.
.../28.06.2005, prin care a dobândit spaţiul comercial şi în cuprinsul căruia se precizează că
spaţiul se află pe terenul proprietatea Primăriei, Tribunalul a constatat că în cauză a operat
cauza de întrerupere a prescripţiei. A mai reţinut Tribunalul că se observă că şi anterior
încheierii procesului - verbal din 01.11.2007 spaţiul era deţinut de SC E. S.RL. în baza unui
contract de concesiune, lucru menţionat în cuprinsul procesului - verbal amintit.
Instanţa de apel a dat o interpretare eronată a dispoziţiilor legale privind recunoaşterea
tacită a dreptului în temeiul art. 16 lit. a din Decretul 167/1958, fapt ce constituie motivul de
casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, pentru următoarele motive:
După cum însăşi instanţa de apel a reţinut, posesia (în sensul de detenţie precară) a SC
E. S.R.L. asupra imobilului teren ce face obiectul derivat al antecontractului a început anterior
încheierii procesului-verbal de licitaţie 01.11.2007, înscris constatator al antecontractului, fapt
ce arată că nu a existat o predare a bunului la momentul sau ulterior încheierii contractului de
vânzare-cumpărare, posesia nefiind transmisă în temeiul şi în virtutea încheierii contractului
de vânzare-cumpărare, neputând fi interpretată ca o recunoaştere tacită a dreptului de a obţine
perfectarea contractului. Or, cum posesia a fost transmisă în temeiul contractului de
concesiune nr. 2047/26.11.2004, contract ce nu a fost reziliat bilateral sau unilateral de către
părţi la momentul sau ulterior încheierii antecontractului de vânzare - cumpărare, posesia
exercitată anterior încheierii antecontractului de vânzare - cumpărare constatat prin procesul verbal de licitaţie din 01.11.2007 nu se poate constitui într-un act de recunoaştere a dreptului
ca act de întrerupe a prescripţiei. A interpreta în sens contrar s-ar ajunge la o situaţie absurdă
în care s-ar da unui fapt (posesie atestată încă din 2004, după cum reţine Tribunalul) o calitate
de act de întrerupere a unei prescripţii ce nu a început să curgă din data de 01.11.2007.
Pe de altă parte, dacă s-ar reţine apărările reclamantei apelante despre acceptarea
preţului, parţial dovedit cu chitanţa nr. ... din data de 29.05.2008, ca fiind un act de
recunoaştere a dreptului, cu efect de întrerupere a prescripţiei, de la acesta dată ar curge un
nou termen de prescripţie în care creditorul ar fi putut obţine obligarea, pe cale
judecătorească, a debitorului la efectuare plăţii (obligaţia de a face, de a perfecta contractul),
instituţia prescripţiei fiind eminamente o sancţiune de drept civil a creditorului pasiv,
nediligent. Or, cum SC E. S.R.L. nu a efectuat niciun demers în vederea obţinerii pe cale
judecătorească a obligării debitorului Comuna D. de a încheia contractul de vânzarecumpărare un timp foarte îndelungat, iar diligenta creditorului trebuie apreciată prin prisma
diligentei necesare unei societăţi comerciale, recurenta pârâtă a apreciat că în cauză operează
pe deplin instituţia prescripţiei, ca sancţiune de drept civil.
Intimata reclamantă A. SPRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea
recursului ca nefondat.
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Examinând decizia atacată prin prisma criticii formulate de pârâtă, care se
încadrează în motivul de casare prevăzut de dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură
civilă, în raport de lucrările dosarului, Curtea constată neîntemeiat recursul, urmând a-l
respinge pentru considerentele ce succed:
Potrivit art. 16 lit. a din Decretul nr. 167/1958, „prescripţia se întrerupe prin
recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge
prescripţia”, iar dispoziţiile art. 17 din acelaşi act normativ prevăd că „întreruperea şterge
prescripţia începută înainte de a se fi ivit împrejurarea care a întrerupt-o. După întrerupere
începe să curgă o nouă prescripţie.” Din aceste dispoziţii legale rezultă că, pentru a produce
efectul întreruptiv, recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie trebuie să fie făcută de
„cel în folosul căruia curge prescripţia”, adică de debitor şi să fie neîndoielnică.
Pentru că legea nu distinge, are efect întreruptiv atât recunoaşterea expresă, cât şi cea
tacită. Recunoaşterea tacită poate să rezulte din orice act sau fapt care presupune mărturisirea
dreptului, precum plata unei părţi din datorie, cererea unui termen pentru plata creanţei etc.
În practica instanţei supreme s-a decis că predarea bunului ce formează obiectul
antecontractului de vânzare-cumpărare în posesia celui ce urmează să îl cumpere echivalează
cu o recunoaştere a dreptului acestuia de a cere încheierea contractului de vânzare-cumpărare,
care întrerupe prescripţia, iar o nouă prescripţie nu va începe să curgă atât timp cât bunul se
află în posesia celui ce urmează să îl cumpere” (Tribunalul Suprem, Decizia civilă nr.
188/1981, C.D. 1981, p.65).
Tot astfel, ÎCCJ a reţinut într-o decizie de speţă, pronunţată într-un dosar având ca
obiect validarea unei convenţii de vânzare-cumpărare (decizia nr. 606/2018, Secţia I Civilă),
că întrucât „în cauză nu s-a constatat împrejurarea că promitentul-cumpărător a preluat
posesia bunului imobil cu acordul promitentului-vânzător din momentul încheierii
antecontractului de vânzare-cumpărare, urmează a se reţine faptul că, prin predarea posesiei
bunului ce face obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare, promitentul-vânzător a
săvârşit un act de recunoaştere tacită a obligaţiilor asumate prin contract, echivalând cu
recunoaşterea dreptului promitentului – cumpărător, în sensul art. 16 lit. a din Decret,
împrejurare care constituie o cauză de întrerupere a termenului de prescripţie.
Întrucât, în această perioadă, promitentul-vânzător nu a contestat posesia promitentului
cumpărător, rezultă că acţiunea reclamantului (…), prin care doreşte valorificarea unui drept
de creanţă, a fost formulată cu respectarea termenului general de prescripţie prevăzut de art. 3
alin. 1 din Decretul nr. 167/1958.”
În speţă, problema - particulară - care se pune este determinată de faptul că la
momentul încheierii procesului-verbal de licitaţie, 01.11.2007, ce constituie înscrisul
constatator al antecontractului de vânzare-cumpărare, nu a avut loc o predare a posesiei
bunului, deoarece acesta se afla deja în posesia reclamantei (aceasta fiind proprietara
restaurantului de pe terenul în discuţie).
Susţine apelanta că posesia bunului a fost transmisă reclamantei în temeiul
contractului de concesiune nr. ../26.11.2004, ce nu a fost reziliat anterior sau ulterior
antecontractului de vânzare-cumpărare, astfel că posesia exercitată anterior încheierii acestuia,
1.11.2007, nu se poate constitui într-un act de recunoaştere a dreptului, cu efect întreruptiv de
prescripţie.
Contractul de concesiune menţionat nu a fost depus la dosarul cauzei. Pe de altă parte,
astfel cum rezultă din preambulul hotărârii nr. 40/31.07.2007 a Consiliului Local al comunei
D., „vânzarea suprafeţei de 445 m.p. din p.c. 1322, teren aferent magazinului din centrul
comunei D., proprietate privată a comunei D.” a fost aprobată prin H.C.L. nr. 31/30.06.2007.
La solicitarea instanţei de judecată de a înainta la dosar sus-menţionatul contract,
apelanta a înaintat contractul de concesiune nr. .../08.12.2005, încheiat cu SC E SRL, care
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prevede (la art. 2) „predarea respectiv primirea terenului concesionat din p-c. 1322, se va face
începând cu data de 09.12.2005”, durata concesiunii fiind „de 5 ani cu începere de la data
predării – primirii terenului”. În raport de durata acestui contract, ce a expirat la 09.12.2010,
posesia exercitată de reclamantă ulterior acestei date are efect întreruptiv de prescripţie, câtă
vreme pârâta nu a contestat-o în vreun fel, echivalând cu o recunoaştere tacită a dreptului
promitentei–cumpărătoare.
Mai mult, la art. 12 al contractului de concesiune se prevede că acesta „îşi pierde
valabilitatea şi în cazul în care Consiliul local va hotărî scoaterea la vânzare a suprafeţei
concesionate cu respectarea dreptului de preempţiune al concesionarului.” Or, cum s-a arătat
deja, scoaterea la vânzare a bunului concesionat a fost aprobată de Consiliul local al comunei
D. prin hotărârea nr. 31/30.06.2007.
Prin urmare, susţinerile apelantei privind faptul că posesia exercitată de promitentacumpărătoare ulterior procesului - verbal de licitaţie, 1.11.2007, nu ar fi putut întrerupe cursul
prescripţiei întrucât exista un contract de concesiune ce nu fusese reziliat nu pot fi primite.
Susţinerile pârâtei din finalul memoriului de apel, cu referire la susţinerile reclamantei
privind acceptarea preţului, ca fiind un act de recunoaştere a dreptului prescris, cu efect de
întrerupere a prescripţiei, nu pot fi apreciate drept critică adusă sentinţei atacate, câtă vreme
nu îşi găsesc corespondent în aceasta, astfel că nu vor fi examinate de instanţa de recurs.
Faţă de cele ce preced, constatând că nu este dat în cauză motivul de nelegalitate
invocat de pârâtă, instanţa urmează a respinge recursul ca nefondat.
5. Acţiune în revendicare cu privire la un teren ce a fost atribuit prin dare în
plată în vederea construirii unei locuinţe autorului pârâtei. Art. 24 alin. 1 din Legea nr.
18/1991 şi art. 8 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 42/1990.
Rezumat:
Potrivit art. 24 alin. 1 din Legea nr. 18/1991: „Terenurile situate în intravilanul
localităţilor care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie, potrivit legii,
cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe şi anexe
gospodăreşti pe care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători,
chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari.”
În aliniatul 11 al aceluiaşi articol, aşa cum a fost acesta introdus prin Titlul IV art. I
pct. 5 din Legea nr. 247/2005, se stabileşte că „Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin.1,
aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în
actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria din
localitatea respectivă”.
În privinţa foştilor proprietari, dispoziţiile aliniatului 2 al art. 24 din Legea nr.
18/1991 reglementează în sensul că aceştia „vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren
echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar dacă nu mai există
teren, se vor acorda despăgubiri”.
Aşa cum rezultă din dispoziţiile legale mai sus citate, de acest caz de constituire a
dreptului de proprietate beneficiază foştii membri cooperatori sau alte persoane îndreptăţite,
precum şi succesorii acestora, iar terenurile care pot face obiectul acestui caz de constituire
a dreptului de proprietate sunt cele care au fost atribuite de cooperativele agricole în vederea
construirii de locuinţe. Prin noţiunea de „atribuire”, legea are în vedere suprafeţele de teren
care au format obiectul unor acte de dare de plată încheiate între cooperativa agricolă de
producţie şi persoanele îndreptăţite sau loturile în folosinţă acordate pentru construcţia de
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locuinţe (art. 17 alin. 2-6 din Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi a
localităţilor urbane şi rurale).
Potrivit art. 8 din Decretul nr. 42/1990 „terenul aferent casei de locuit şi anexelor
gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate,
constituie proprietatea particulară a deţinătorilor; acestea pot fi înstrăinate şi lăsate
moştenire. Terenul prevăzut la aliniatul (1), împreună cu lotul care poate fi atribuit în
folosinţă membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depăşi suprafaţa de
6.000 m.p. pentru deţinătorul casei de locuit”. Este de reţinut că în temeiul art. 8 din
Decretul-lege nr. 42/1990 şi al art. 24 din Legea nr. 18/1991 deţinătorii casei de locuit din
zonele cooperativizate au dobândit de drept - ope legis - dreptul de proprietate privată
asupra suprafeţei de teren aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi asupra
curţii şi grădinii din jurul acestora, nefiind nevoie de un titlu translativ de proprietate.
Instanţa mai reţine că, deşi reclamantului, care a deţinut anterior cooperativizării
terenul pe care şi-a edificat autorul pârâtei casa şi anexa gospodărească, i s-a eliberat titlu
de proprietate în baza legilor fondului funciar, acest titlu de proprietate nu este preferabil
având în vedere dispoziţiile art. 24 alin. 1 din Legea nr.18/1991, reclamantul având la
îndemână remediile menţionate în art. 24 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
(Decizia nr. 449 din 12 decembrie 2019, dosar nr. 76/227/2017)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni la data de 12 ianuarie 2017 şi înregistrată
sub nr. .../227/2017, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B. şi C., ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâţilor să-i lase în deplina proprietate si
liniştită posesie terenul în suprafaţa de 350 mp, categoria de folosinţă arabil, situat la locul
„Vatră sat”; să se stabilească limita reală ce desparte proprietăţile părţilor şi obligarea
pârâţilor să contribuie la suportarea cheltuielilor necesare acestei operaţiuni precum şi
obligarea lor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest litigiu.
Prin sentinţa civilă nr. 1917 din 19.12.2018 pronunţată de Judecătoria Fălticeni, în
dosarul nr. .../227/2017, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul A., în contradictoriu
cu pârâta C., intervenientă fiind D., având ca obiect revendicare şi grăniţuire.
Pârâtele au fost obligate să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie
suprafaţa de 600 mp identică cu suprafaţa S1/2 situată între punctele 87, 65, 66, 86 din planul
de situaţie de la fila .. dosar.
A fost respinsă cererea reconvenţională privind dobândirea aceleiaşi suprafeţe de către
pârâte ca urmare a uzucapiunii, ca nefondată.
A fost stabilită linia de hotar între cele două proprietăţi pe aliniamentul 66-67-65-7387 conform planului de situaţie din Anexa 1 la raportul de expertiză.
Pârâtele au fost obligate să achite reclamantului suma de 3281 lei cheltuieli de
judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta C., solicitând schimbarea în parte a
sentinţei primei instanţe, considerând că în mod greşit a interpretat situaţia de fapt şi probele
administrate în cauză, reţinând în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor/cerinţelor prevăzute
de art. 1847 Cod civil pentru a uzucapa că „în cauză nu a fost exercitată o posesie utilă în
sensul art. 1847 Cod civil asupra terenului în litigiu (…)”.
În susţinerea criticilor formulate apelanta pârâtă a arătat următoarele:
Articolul 1846 alin. 1 din Codul civil prevede că orice prescripţie este fondată pe
faptul posesiunii, iar conform art. 1847 Cod civil, pentru a se putea prescrie, se cere o
posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar.
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A apreciat apelanta că din probele administrate în cauză rezultă fără echivoc că sunt
îndeplinite condiţiile impuse de lege, extrase din textele menţionate anterior, pentru aplicarea
instituţiei juridice a uzucapiunii de 30 de ani, şi anume: existenţa unei posesii utile, neviciate,
adică a unei posesii continue, netulburate, publice şi neechivoce, şi exercitarea neîntreruptă şi
cu bună credinţă a acestei posesii timp de 30 de ani.
Din adresa nr. .../12.02.2018, eliberată de Primăria E., rezultă că încă din anul 1965,
părinţii săi au înscris la rolul fiscal şi au plătit impozit pe imobilul compus din clădiri şi teren
(500 mp).
Din declaraţiile martorilor s-a dovedit că autorul pârâtei şi al intervenientei (F.), a
primit de la CAP E., în anul 1965, o suprafaţă de teren pentru construirea unei case.
Faptul înscrierii şi existenţei rolului fiscal încă din anul 1965 asupra terenului şi a
construcţiei este de natură a înlătura orice dubiu cu privire la caracterul neprecar al exercitării
posesiei.
A mai precizat apelanta că caracterul public al posesiei reiese din însăşi natura de bun
imobil a obiectului în litigiu, care împiedică exercitarea unei posesii pe ascuns. De altfel,
posesia autorilor săi rezultă din probele administrate şi analizate, respectiv din faptul că
imobilul apare înscris în Registrul agricol ca fiind proprietatea autorilor pârâtei, fiind înscris
la rolul fiscal încă din anul 1965, dar şi în Cartea funciară.
Astfel, prin Încheierea nr. ... a Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, s-a admis
cererea formulată de C. şi s-a dispus intabularea în Cartea Funciară nr. 30458 a UAT E. a
imobilului compus din 265 mp curţi construcţii şi 335 mp teren arabil (total 600 mp) în
intravilanul comunei E.. Pe acest teren există casa de locuit C1 cu nr. 30458 în suprafaţă de 70
mp construită în anul 1965 şi anexe C2 – 30458, în suprafaţă de 13 mp, construite în anul
1965. Documentaţia cadastrală cuprinde planul de amplasament şi delimitare a imobilului în
care se menţionează imobilul, dimensiunile şi vecinătăţile sale. Imobilul, construcţia şi terenul
aferent au fost împrejmuite încă de la data preluării.
Atât înscrierea la rolul fiscal, cu plata impozitului din anul 1965, precum şi
publicitatea imobiliară sunt, în opinia apelantei pârâte, două elemente necesare şi suficiente
pentru a dovedi caracterul public şi neprecar al posesiei exercitate de autorii pârâtei dar şi de
pârâtă şi intervenientă, prin joncţiunea posesiilor.
Caracterul neechivoc al posesiei, respectiv că autorii săi au intrat în stăpânirea
imobilului cu intenţia de a se comporta faţă de acesta în calitate de proprietar şi nu cu intenţia
de a-l deţine pentru altul, este susţinută în opinia apelantei de prezumţia relativă de
neprecaritate, instituită de art. 1854 Cod civil, care se coroborează cu atitudinea autorilor
acestora de a se impune în faţa tuturor în calitate de proprietar.
Caracterul neîntrerupt al exercitării posesiei timp de peste 30 de ani (din anul 1965),
este de asemenea îndeplinit în cauză. Astfel, a arătat apelanta că fiind dovedit momentul
începerii posesiei, respectiv în anul 1965, autorii săi beneficiază de prezumţia relativă de
continuitate stabilită de art. 1850 Cod civil, potrivită căreia posesorul actual care probează că
a posedat într-un moment dat mai înainte, este presupus că a posedat tot timpul intermediar.
Nefăcându-se proba contrarie, a apreciat apelanta pârâtă că autorul său a exercitat o posesie
neîntreruptă asupra imobilului, obiect al litigiului, pe un termen mai lung de 30 de ani.
A mai arătat apelanta că a făcut dovada actelor materiale de stăpânire efectivă realizată
de autorii săi, pe tot termenul prevăzut de lege, iar toate aceste acte materiale de stăpânire
reflectă intenţia sa de a se comporta ca adevăraţi titulari ai dreptului de proprietate, ceea ce
caracterizează o atitudine subiectivă specifică titularului real al dreptului de proprietate.
În ceea ce priveşte motivarea că singura modalitate de dobândire a terenului ar fi fost
cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, apelanta a
apreciat că aceasta nu poate fi reţinută ca întemeiată. Faptul că terenurile nu puteau fi
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dobândite în proprietate prin acte juridice de transmitere între vii, nu împiedică în opinia sa
exercitarea unei posesii, aceasta fiind definită ca o stăpânire în fapt a terenului, cu intenţia de
a se comporta ca proprietar. Autorii săi nu au formulat o cerere de reconstituire a dreptului de
proprietate pentru terenul în suprafaţă de 600 mp pentru că acest teren le-a fost atribuit prin
dare în plată de către CAP E., ca loc de casă, acest teren fiind înscris la rolul fiscal încă din
1965. Atribuirea de terenuri cu destinaţia loc de casă era prevăzută în Statutul CAP din 1962.
În susţinerea celor învederate, apelanta pârâtă a invocat Decizia nr. IV/16.01.2006 a
ÎCCJ – Secţiile Unite, prin care a fost admis recursul în interesul legii şi s-a stabilit că, în
cazul posesiilor începute înainte de adoptarea Legilor nr. 58/1974, nr. 59/1974, prescripţia
achizitivă asupra terenurilor nu a fost întreruptă prin intrarea în vigoare a acestor legi, astfel
că după abrogarea lor, prin Decretul-lege nr. 1/1989 şi Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii
acelor terenuri pot solicita instanţelor de judecată să constate că au dobândit dreptul de
proprietate.
A mai precizat apelanta pârâtă că în practica judiciară, în decizii de speţă, s-a reţinut
că prin interpretarea art. 135 alin. 5 din Constituţie, art. 5 din Legea nr. 18/1991, art. 74 din
Legea nr. 69/1991 cât şi art. 1844 Cod civil, rezultă că pot fi dobândite prin uzucapiune acele
imobile aflate în circuitul civil şi sunt în proprietate privată, fără a se mai face vreo
diferenţiere legată de titular.
Pentru motivele arătate, apelanta pârâtă a solicitat admiterea apelului şi schimbarea în
tot a sentinţei atacate, iar în rejudecare să se dispună respingerea acţiunii în revendicare
formulată de reclamantul A., admiterea cererii reconvenţionale, constatarea dobândirii
proprietăţii asupra suprafeţei de teren de 600 mp prin efectul prescripţiei achizitive de peste
30 de ani, prin joncţiunea posesiilor de către pârâtele C. şi D.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 470 - 480 din noul Cod de procedură civilă.
Intimatul reclamant A. şi intimata intervenientă D. nu au depus întâmpinare la apelul
formulat în cauză.
Prin decizia nr. 391 din 5 aprilie 2019, Tribunalul Suceava a respins apelul declarat
de apelanta pârâtă C., în contradictoriu cu reclamantul A., împotriva sentinţei civile nr. 1917
din 19.12.2018, pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul nr. .../227/2017, ca neîntemeiat.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta C.
În motivarea recursului a arătat următoarele :
Reclamantul A. a formulat acţiune în revendicare în contradictoriu cu pârâtele C. si D.,
prin care a solicitat să se dispună obligarea pârâtelor să-i lase în deplină proprietate şi liniştită
posesie terenul în suprafaţă de 350 mp, cu majorarea obiectului cererii la 600 mp. În
susţinerea acţiunii s-au administrat proba cu înscrisuri şi martori şi expertiza tehnica.
Pârâtele au invocat în apărare dreptul de proprietate asupra terenului pe care autorul
lor, F., 1-a dobândit prin cumpărare ca loc de casă în anul 1965.
A invocat uzucapiunea de 10 - 20 ani (art. 1895 cod civil) având în vedere că deţine
acte care justifică faptul că prin joncţiunea posesiilor autorul lui împreună cu pârâtele, au
stăpânit sub nume de proprietar acest teren.
A invocat şi uzucapiunea de 30 de ani în ideea că şi din acest punct de vedere sunt
îndeplinite condiţiile pentru constatarea dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu,
cumpărat de la CAP pentru loc de casă şi pe care, părinţii lor, au edificat o casa de locuit cu
anexe, în urmă cu mai mult de 50 de ani. Acest teren este înscris la rolul fiscal încă din anul
1965 şi în cartea funciară sub nr. 304508 UAT E.
Prin sentinţa civila nr. 1917/2018, instanţa de fond a admis acţiunea reclamantului şi a
dispus obligarea pârâtelor să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie, suprafaţa de 600
mp. A fost respinsă cererea reconvenţională privind uzucapiunea asupra acestei suprafeţe de
teren şi a construcţiei aferente.
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Împotriva acestei sentinţe a formulat apel care s-a soluţionat de Tribunalul Suceava.
În apel a depus probe noi obţinute de la Arhivele Naţionale - înscrisuri care dovedesc
dreptul lor de proprietate asupra suprafetei de 600 mp (1400 mp conform înscrisurilor), situată
în com. E., dobândit prin cumpărare ca loc de casă de la CAP E.
Astfel, a obţinut înscrisurile care au stat la baza intrării în proprietatea/posesia unei
suprafeţe de 1400 mp teren de către autorul lor F., pentru construirea unei case:
I. Adeverinţa 87 din 03.august 1965 eliberata de C.A.P. „Drumul ...” din comuna E.
prin care se adevereşte că „Tov. F." i s-a repartizat, pentru a construi o casă, suprafaţă de teren
de 0,14 ha care se învecinează : la Est - Tarlaua CAP, la Sud G., la Vest - Drum, la Nord - H.
(tarlaua CAP).
II. Adeverinţa nr. 849 din 3 august 1965 eliberată de Sfatul Popular al comunei. E.
prin care se adevereşte că „terenul repartizat de C.A.P Drumul lui .. din aceasta comună,
locuitorului F. pentru construcţia unei case, este situată în vatra satului E., având următoarele
vecinătăţi:
1. La est cu tarlaua C.A.P. E.
2. La sud cu G.
3. La vest drum comunal
4. La nord tarlaua C.A.P. E.
Adeverinţa a fost eliberată pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
III. Chitanţa din 02.08.1965 privind plata sumei de 100 lei rep. teren construcţie
IV. Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie din 05.08.1965
V. Autorizaţie pentru executări de lucrări cu anexa nr. 1 din 05.8.1965
Toate aceste înscrisuri dovedesc că terenul în suprafaţă de 0,14 ha a fost atribuit/
cumpărat pentru construcţia unei case şi nu primit ca lot în folosinţă şi că sunt îndeplinite
condiţiile pentru uzucapiunea de 10-20 ani (posesia fiind utilă, întemeiată pe just titlu, de
bună credinţă).
A arătat că posesia a început în anul 1965, terenul fiind înscris la rolul fiscal şi în
cartea funciară şi, prin joncţiunea posesiilor, sunt îndeplinite chiar şi condiţiile uzucapiunii de
30 de ani care nu impun un just titlu.
Cu toate că a prezentat aceste probe noi, instanţa de apel a respins apelul ca
neîntemeiat.
Consideră că în mod greşit instanţa a respins apelul fără să analizeze/administreze
actele noi depuse la dosar.
Pentru motivul de casare prevăzut la art. 488 pct. 6 Cod proc civ
Instanţa de apel a păstrat motivarea primei instanţe (de fond) fără să facă referire, în
considerente, la probele noi depuse la dosar, la valoarea lor juridică şi la motivele pentru care
se impunea înlăturarea acestora.
Obligaţia instanţei de a-şi motiva hotărârea adoptată, consacrată legislativ în
dispoziţiile art. 425 C.pr.civ. are în vedere stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de
fapt expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul de
vedere al instanţei faţă de fiecare argument relevant, şi, nu în ultimul rând, raţionamentul
logico-juridic care a fundamentat soluţia adoptată.
Aceste cerinţe legale sunt impuse de însăşi esenţa înfăptuirii justiţiei, iar forţa de
convingere a unei hotărâri judecătoreşti rezidă din raţionamentul logico-juridic clar explicitat
şi întemeiat pe considerente de drept.
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 s-au înlăturat cererile sau probele părţilor. Fără arătarea motivelor şi a probelor nu se
poate exercita controlul judiciar.
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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 respectivă. Motivarea hotărârii trebuie să se refere la probele administrate în
cauză şi să fie în concordanţă cu acestea, să răspundă în fapt şi în drept la toate pretenţiile şi
apărările formulate de părţi şi să conducă în mod logic şi convingător la soluţia cuprinsă în
dispozitiv. În practica judiciară s-a decis că motivarea sumară şi confuză a unei hotărâri
judecătoreşti echivalează cu nemotivarea hotărârii. Art. 6 pct. 1 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului obligă tribunalele să-şi motiveze deciziile. Conform jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului, noţiunea de proces echitabil presupune ca o instanţă care nu a
motivat decât pe scurt hotărârea să fi examinat totuşi în mod real problemele esenţiale care iau fost supuse şi nu doar să reia pur şi simplu concluziile unei instanţe inferioare.
Hotărârea poate fi casată pentru motivul prevăzut de art. 488 pct. 6 C.pr.civ. si dacă:
- lipseşte motivarea soluţiei sau aceasta este superficială ori cuprinde considerente ce
nu au legătură cu pricina în care a fost pronunţată soluţia respectivă:
- instanţa de control judiciar copiază considerentele hotărârii atacate fără a răspunde
motivelor de critică sau prin omisiunea evaluării/administrării probelor.
În drept: 483 şi urm. Cod proc civ.
Curtea de Apel Suceava prin decizia civilă nr. 406 din 7 noiembrie 2019 a admis
recursul declarat de pârâta C., împotriva deciziei civile nr. 471 din 24 aprilie 2019, pronunţată
de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. ../227/2017, intimaţi fiind intervenienta D. şi
reclamantul A.
A casat decizia civilă nr. 471 din 24.04.2019 a Tribunalului Suceava şi a reţinut cauza
spre rejudecare.
S-a fixat termen pentru rejudecarea cauzei la data de 5.12.2019.
Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, instanţa de recurs a reţinut că
recurenta C. a invocat faptul că în considerentele deciziei atacate nu se regăsesc niciun fel de
referiri la probele noi depuse în apel, la valoarea lor juridică şi nici motivele pentru care s-a
impus înlăturarea acestor probe.
Acest motiv se încadrează în dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 6 teza I C.pr.civ., conform
căruia casarea unei hotărâri se poate cere când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se
întemeiază.
Din examinarea actelor din dosarul din apel, instanţa de recurs a reţinut că apelanta C.
a depus în dovedirea motivelor de apel probe noi constând în copii ale unor înscrisuri,
respectiv: adeverinţa nr. 87 din 03 august 1965 eliberată de C.A.P. „Drumul lui ..” din
comuna E., adeverinţa nr. 849 din 3 august 1965 eliberată de Sfatul Popular al comunei E.,
chitanţa nr. 3316 din 02.08.1965, cerere de autorizaţie pentru construcţie din 03.08.1965 şi
autorizaţie pentru executări de lucrări cu anexa nr. 1 din 05.8.1965.
Însă, din lecturarea considerentelor deciziei recurate, Curtea a constatat că instanţa de
apel nu a analizat deloc aceste înscrisuri întrucât nu face nicio referire în considerente la
acestea.
Potrivit art. 425 alin. 1 lit. b C.pr.civ., hotărârea va cuprinde considerentele, în care se
vor arăta obiectul cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, expunerea situaţiei de fapt reţinute
de instanţă în 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.
Respectarea acestor dispoziţii procedurale cu valoare de principiu se circumscrie şi
obligaţiei instanţei de a respecta dreptul părţilor la un proces echitabil, prevăzut de art. 6
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, reţinându-se în mod constant de către
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jurisprudenţă că acest drept nu poate fi examinat efectiv decât în situaţia în care se procedează
la o analiză efectivă a mijloacelor, argumentelor şi mijloacelor de probă ale părţilor, cel puţin
pentru a le putea aprecia pertinenţa.
Curtea a constatat aşadar că din decizia atacată lipsesc referirile instanţei de apel la
probele noi administrate de apelantă şi încuviinţate de instanţa de apel, aşa cum rezultă din
încheierea de dezbateri din data de 4.04.2019, impunându-se în temeiul art. 496 alin. 2, art.
498 alin. 1 rap. la art. 488 alin. 1 pct. 6 C.pr.civ. admiterea recursului, casarea în tot a deciziei
recurate și reţinerea cauzei spre rejudecare, sens în care se va fixa termen la 5.12.2019, pentru
când se vor cita părţile.
În rejudecarea apelului declarat de pârâta C., Curtea reţine următoarele:
În primul rând, instanţa constată că cererea reconvenţională prin care se invocă
uzucapiunea de 20 de ani a fost formulată doar de intervenienta forţată D. nu şi de către pârâta
apelantă C.
În raport de această împrejurare, criticile pârâtei apelante privind soluţia instanţei de
fond cu privire la modul în care a fost soluţionată cererea reconvenţională nu pot fi primite,
aceasta intrând în puterea lucrului judecat, ca urmare a nedeclarării căii de atac de către partea
căreia i se opune soluţia.
În schimb, din motivarea în fapt a apelului, instanţa reţine că terenul revendicat de
către reclamant a fost atribuit prin dare în plată autorului pârâtei apelante, F., de către CAP E.,
ca loc de casă şi că acest teren a fost înscris la rolul fiscal încă din anul 1965. S-a mai arătat că
atribuirea de terenuri cu destinaţia de loc de casă era prevăzută în Statutul CAP din anul 1962.
Faţă de această motivare, precum şi de înscrisurile noi ce au fost depuse de pârâta
apelantă în dovedirea motivelor de apel, instanţa, în vederea rejudecării apelului a înţeles să
pună în discuţie incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 24 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 şi ale
art. 8 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 42/1990.
Potrivit art. 24 alin. 1 din Legea nr. 18/1991: „Terenurile situate în intravilanul
localităţilor care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie, potrivit legii,
cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe şi anexe
gospodăreşti pe care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători,
chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari.”
În aliniatul 11 al aceluiaşi articol, aşa cum a fost acesta introdus prin Titlul IV art. I
pct. 5 din Legea nr. 247/2005, se stabileşte că „Suprafaţa terenurilor prevăzute în alin.1,
aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în
actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria din
localitatea respectivă”.
În privinţa foştilor proprietari, dispoziţiile aliniatului 2 al art. 24 din Legea nr.
18/1991 reglementează în sensul că aceştia „vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren
echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar dacă nu mai există
teren, se vor acorda despăgubiri”.
Aşa cum rezultă din dispoziţiile legale mai sus citate, de acest caz de constituire a
dreptului de proprietate beneficiază foştii membri cooperatori sau alte persoane îndreptăţite,
precum şi succesorii acestora, iar terenurile care pot face obiectul acestui caz de constituire a
dreptului de proprietate sunt cele care au fost atribuite de cooperativele agricole în vederea
construirii de locuinţe.
Prin noţiunea de „atribuire”, legea are în vedere suprafeţele de teren care au format
obiectul unor acte de dare de plată încheiate între cooperativa agricolă de producţie şi
persoanele îndreptăţite sau loturile în folosinţă acordate pentru construcţia de locuinţe (art. 17
alin. 2-6 din Legea nr.58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi a localităţilor urbane şi
rurale).
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Or, aşa cum reiese din probatoriul administrat în cauză, respectiv: Adeverinţa nr. 87
din 03 august 1965 eliberată de C.A.P. „Drumul lui ...” din comuna E., Adeverinţa nr. 849 din
3 august 1965 eliberată de Sfatul Popular al comunei E., Chitanţa nr. 3316 din 02.08.1965,
Cerere de autorizaţie pentru construcţie din 03.08.1965 şi Autorizaţie pentru executări de
lucrări cu anexa nr. 1 din 05.8.1965 (filele 32 - 38 dosar apel), autorului reclamantei apelante
şi intervenientei forţate, F., i s-a atribuit, în calitate de membru cooperator, de către CAP
„Drumul lui ..” din comuna E. suprafaţa de 0,14 ha, care se învecinează la Est cu tarlaua CAP,
la Sud G., la Vest Drumul iar la Nord H. (tarlaua CAP), în vederea construirii unei case.
În baza Autorizaţiei pentru executări de lucrări cu anexa nr. 1 din 05.08.1965, pe
această suprafaţă de teren, autorul reclamantei apelante a edificat o locuinţă în suprafaţă de 68
mp, identificată de expertul topo .. ca fiind C1 şi o anexă în suprafaţă de 13 mp notată de
acelaşi expert ca fiind C2.
Potrivit art. 8 din Decretul nr. 42/1990 „terenul aferent casei de locuit şi anexelor
gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate,
constituie proprietatea particulară a deţinătorilor; acestea pot fi înstrăinate şi lăsate moştenire.
Terenul prevăzut la alin. (1), împreună cu lotul care poate fi atribuit în folosinţă membrului
cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depăşi suprafaţa de 6.000 m.p. pentru
deţinătorul casei de locuit”. Este de reţinut că în temeiul art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 şi
al art. 24 din Legea nr. 18/1991 deţinătorii casei de locuit din zonele cooperativizate au
dobândit de drept - ope legis - dreptul de proprietate privată asupra suprafeţei de teren
aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi asupra curţii şi grădinii din jurul
acestora, nefiind nevoie de un titlu translativ de proprietate.
Instanţa mai reţine că, deşi reclamantului A., care a deţinut anterior cooperativizării
terenul pe care şi-a edificat F. casa şi anexa gospodărească, i s-a eliberat titlu de proprietate în
baza legilor fondului funciar, acest titlu de proprietate nu este preferabil având în vedere
dispoziţiile art. 24 alin. 1 din Legea nr.18/1991, reclamantul având la îndemână remediile
menţionate în art. 24 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
Aşa fiind, Curtea reţine că în mod greşit prima instanţă a admis capătul de cerere
având ca obiect revendicarea, atât timp cât pârâta şi intervenienta forţată, în calitate de
moştenitoare ale autorului lor, sunt proprietare de drept cu privire la suprafaţa de 600 m.p.
revendicată de reclamant, suprafaţă ce nu o depăşeşte pe cea prevăzută în actul de atribuire
(0,14 ha), astfel că, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă va admite apelul,
va schimba în parte sentinţa civilă nr. 1917 din 19.12.2018 a Judecătoriei Fălticeni şi va
respinge ca nefondat capătul de cerere având ca obiect revendicare, menţinând celelalte
dispoziţii ale sentinţei civile.
În temeiul art.453 alin. (1) din Codul de procedură civilă va fi obligat intimatul
reclamant să plătească apelantei suma de 350, 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din apel
reprezentând taxă judiciară de timbru.
Având în vedere soluţia care a fost pronunţată în privinţa recursului declarat de pârâta
C., Curtea va respinge cererea reclamantului privind cheltuielile de judecată avansate în
această fază procesuală, ca nefondată.
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Litigii de muncă şi asigurări sociale
1. Abatere disciplinară. Anularea deciziei de sancționare disciplinară în condițiile
în care neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către salariat nu îi este imputabilă
acestuia. Nepunerea la dispoziție a resurselor necesare salariatului pentru realizarea
muncii se poate aprecia că este de natură să înlăture culpa acestuia.
Rezumat:
Analizând situația de fapt existentă în cauză prin raportare la dispozițiile legale care
reglementează abaterea disciplinară și sancțiunile aplicabile, s-a reținut inexistenţa abaterii
disciplinare, în condițiile în care neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu stabilite în decizia
contestată nu îi este imputabilă. Impedimentele invocate de reclamant constituie o justificare
întemeiată pentru neîndeplinirea sarcinilor. În cauza s-a dovedit că activitățile stabilite în
sarcina sa au fost dispuse cu neasigurarea condițiilor necesare îndeplinirii muncii.
(Decizia nr. 52 din 22.01.2019, dosar nr. 968/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă la data de 17 aprilie 2018
şi înregistrată sub nr. ../40/2018, reclamantul A. a solicitat anularea deciziei de sancţionare nr.
.../13.03.2018 emisă de pârâtul Spitalul Judeţean B. şi acordarea de daune morale în cuantum
de 1 leu, cu plata cheltuielilor de judecată.
În motivare, reclamantul a arătat că, în anul 1984, a început să lucreze la fosta FIRAM
B., ocupându-se de atunci de mentenanţa şi repararea aparaturii medicale din spitale,
desfăşurându-şi activitatea în sediul maternităţii.
În luna noiembrie 2016 a fost transferat la sediul central din strada aa nr. 11, în Biroul
tehnic, de către manager spitalului, chiar dacă fostul șef al biroului tehnic, inginer C., a adus
la cunoştinţa acestuia că efectiv nu este loc unde să-şi desfăşoare activitatea.
Reclamantul a menţionat că îşi desfăşoară activitatea într-un birou unde este doar un
scaun liber şi 50 cm distanţă între birouri, că a făcut mai multe demersuri de a aduce la
cunoştinţa direcţiunii aceste aspecte, însă nu s-a ţinut cont de punctul său de vedere.
În decizia nr. ... din 13.03.2018, de sancţionare disciplinară cu reducerea salariului de
bază pe o durată de două luni cu 5%, se face referire la neducerea la îndeplinire a deciziilor
nr. .../2017 și nr. .../2017, a procedurii operaţionale PO 111-01, precum şi neimplementarea
recomandărilor făcute ca urmare a misiunii de audit „Activitatea compartimentului de
mentenanţă”.
A menţionat că PO 111-01 Ediţia I valabilă la data emiterii deciziei nr. .., şi anume
06.06.2017, nu conţine pct. 8.12 si 8.14, care se susţine în sancţiunea disciplinară că nu le-a
respectat.
Practic, chiar dacă nu i s-au asigurat condiţii minime (nu a primit laptop/PC, birou, ci
doar un scaun între două birouri), a făcut tot posibilul să îşi îndeplinească atribuţiunile, din
respect pentru instituţia în care îşi desfăşoară activitatea.
Conform art. 4 din Decizia nr. 519/2017, sarcina de serviciu ce i-a fost trasată
presupunea întocmirea Planului de verificare periodică a aparaturii medicale şi a fost adusă la
îndeplinire, planul fiind prezentat managerului prin adresa nr. ..../24.05.2017. Întrucât nu a
fost volum mare de munca, această lucrare a fost realizată în Microsoft Word pe PC-ul dlui
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ing. D., în momentul în care acesta părăsea biroul, având o bază de date pe calculatorul său și
una pe calculatorul ing. C., lucrând atunci când era posibil.
A întocmit acest plan astfel cum a crezut el că este logic, întrucât toate aparatele aflate
în evidenţa sa se verifică de către ANMDM o dată la doi ani. Indicaţiile despre realizarea
Planului au fost primite doar după predare, după cum reiese din răspunsul managerului nr. ....
din 22.05.2017
În prezent, Registrul trebuie actualizat lunar, deoarece s-au adus noi rubrici cu noi
detalii care nu existau anterior, iar toate aceste modificări se pot face doar în format digital şi
tipărit, nu olograf.
În ceea ce priveşte anunţarea superiorului că nu poate aduce la îndeplinire lucrarea
respectivă la termenul stabilit, arătă că în fiecare zi i-a comunicat acestuia, în mod verbal,
deoarece lucra în acelaşi birou.
Registrul general al dispozitivelor medicale, Planul de verificare periodică a aparaturii
medicale, inventarierea manualelor de utilizare a aparatelor medicale şi ale cărţilor tehnice,
precum şi completarea cu Notele de constatare a Registrului de evidenţă a constatărilor
defecţiunilor sunt toate documente în format electronic, iar orice modificare presupune
accesul la un PC sau un laptop. Nu înţelege cum a putut fi sancţionat disciplinar pentru că nu
a întocmit o serie de înscrisuri ce necesită un PC/laptop, un birou, o imprimantă etc., iar în
lipsa acestor bunuri a arătat, de la bun început, că nu poate să îşi îndeplinească atribuţiunile
trasate. Este total injustă şi chiar jignitoare afirmaţia stipulată în decizia pe care o contestă,
potrivit căreia ar fi putut îndeplini atribuţiile în format olograf, fiind lesne de înţeles că acest
lucru este, cu toată bunăvoinţa sa, imposibil. Cum ar fi putut modifica olograf o serie de
documente aflate în format digital?
În aceste condiţii, a apreciat că sancţiunea sa este una nejustificată şi, pe cale de
consecinţă, a solicitat admiterea contestaţiei şi anularea deciziei nr. ... din 13.03.2018, ca fiind
netemeinică.
Totodată, reclamantul a menţionat 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 pârâtului la plata sumei de 1 leu, cu titlul de
daune morale, conform art. 253 din Codul muncii. Nu este singura decizie abuzivă împotriva
sa, instanţa anulând o astfel de sancţiune împotriva sa, hotărâre ce a rămas definitivă prin
respingerea apelului, (dosarul nr. ..../40/2017).
În dovedire, a solicitat proba înscrisuri şi cu martorii D. şi E..
Pârâtul Spitalul Judeţean B. a depus întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii.
În apărare, pârâtul a arătat că reclamantul A. este salariatul unităţii, desfăşurându-şi
activitatea în funcţia de tehnician în cadrul Compartimentului supraveghere aparatură
medicală şi monitorizare firmă de mentenanţă din cadrul Biroului tehnic.
Prin Decizia nr. ../2018, acesta a fost sancţionat cu „reducerea salariului de bază pe o
durată de 2 luni cu 5%”, conform prevederilor art. 248 alin. 1 lit. c) din Codul muncii.
Sancţiunea este dată de neîndeplinirea atribuţiilor stabilite prin deciziile managerului,
astfel:
Prin referatul nr. .../25.10.2017, managerul unităţii a sesizat comisia de disciplină
asupra neimplementării recomandărilor făcute de auditorul intern ca urmare a desfăşurării
misiunii de audit „Activitatea Compartimentului de Mentenanţă” în luna mai 2017, neducerea
la îndeplinire a Deciziilor nr. ../2017 şi nr. ./2017 şi nerespectarea procedurii operaţionale PO
111-01 - „Procedură privind mentenanţa aparaturii şi dispozitivelor medicale”.
La referatul de sesizare s-au ataşat deciziile nr. .../2017 și nr. ../2017, PO 111-01 şi
nota de constatare nr. .../23.10.2017 a auditului intern întocmită ca urmare a verificării
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implementării recomandărilor formulate în Raportul de audit nr. ../08.05.2017 la termenele
stabilite.
În nota de constatare nr. ../23.10.2017 a auditului intern se arată că la termenele
stabilite în raportul de audit nr. 20147/08.05.2017 nu au fost implementate:
- completarea Registrului general al dispozitivelor medicale,
- planul de verificare periodică a aparaturii medicale,
- inventarierea manualelor de utilizare a aparatelor medicale şi a cărţilor tehnice ale
acestora,
- necompletarea, conform PO 111-01, a Registrului de evidenţă a constatărilor
defecţiunilor tehnice cu notele de constatare.
Printre responsabili este menţionat şi reclamantul A., conform atribuţiilor stabilite prin
Deciziile nr. .../2017 și nr. .../2017.
În notele de relaţii nr. .../07.11.2017 şi nr. ../13.11.2017 transmise comisiei de
disciplină, referitor la acuzele de nerespectare a Deciziilor nr. ../2017 și nr. ../2017;
nerespectarea procedurii operaţionale PO 111-01 și neimplementarea recomandărilor făcute
ca urmare a desfăşurării misiunii de audit „Activitatea Compartimentului de Mentenanță”,
reclamantul a arătat că:
- de când îşi desfăşoară activitatea în str. aa, nr. 11 nu are un spaţiu de lucru adecvat,
deşi a făcut solicitări verbale şi scrise la managerul unităţii,
- pentru întocmirea şi completarea Registrului general al dispozitivelor medicale nu
are un calculator pe care să lucreze, fiind nevoit să apeleze la calculatorul unui coleg când
acesta este în concediu,
- are şi alte sarcini de serviciu, respectiv îndeplinirea urgenţelor apărute zilnic
(reparaţii la aparate),
- necesarul de timp (pentru îndeplinirea sarcinilor din decizii) pentru totalul aparatelor
existente ar fi de 6 luni, câte 8 ore/zi,
- baza de date privind aparatura medicală există, dar trebuie adusă la zi şi corelată cu
datele înregistrate în contabilitate,
- pentru identificarea şi menţinerea la zi a bazei de date a aparaturii medicale ar fi
nevoie de o persoană care să se ocupe exclusiv de această sarcină, dar doar după verificarea
situaţiei reale din teren, operaţiune car ar dura circa 5-6 luni,
- neîndeplinirea sarcinilor de serviciu nu a fost un act de rea-voinţă, este doar o
răzbunarea personală a dlui manager.
Comisia de disciplină, analizând înscrisurile depuse (referatul de sesizare şi anexele
sale, notele de relaţii ale salariatului şi anexele acesteia, PO 111-01 - „Procedură privind
mentenanţa dispozitivelor medicale şi aparaturii nemedicale”, deciziile nr. 519/2017 și nr.
571/2017), a înlăturat apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare
prealabile, concluzionând că la data sesizării managerului prin nota de constatare nr.
47065/23.10.2017, personalul angajat la Compartimentul Supraveghere Aparatură Medicală şi
Monitorizare Firme Mentenanţă, inclusiv salariatul, ar fi trebuit să aibă întocmit Registrul
general al dispozitivelor medicale cu toate menţiunile prevăzute de art. 10 din Ordinul nr.
308/2015 fără o decizie din partea conducerii unităţii.
Controlul auditului din mai 2017 a evidenţiat o neglijenţă importantă a activităţii celor
din cadrul compartimentului, iar la verificarea implementării recomandărilor în perioada 1623.10.2017 auditorul intern a constatat că reclamantul A. nu a respectat sarcinile de serviciu
trasate prin deciziile conducerii şi nici dispoziţiile PO 111-01 referitoare la completarea
Registrului general al dispozitivelor medicale, întocmirea Planului de verificare periodică a
aparaturii medicale, necompletarea Registrului de evidenţă a constatărilor defecţiunilor
tehnice cu notele de constatare, astfel:
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- prin raportul de audit nr. .../08.05.2017 se recomanda întocmirea Registrului general
al dispozitivelor medicale aflate în utilizare conform dispoziţiilor art. 10 din Ordinul nr.
308/2015, motivat de faptul că informaţiile din registrul existent erau incomplete.
În acest sens, prin Decizia nr. ../2017, s-a atribuit reclamantului A. sarcina de a
întocmi Planului de verificare periodică a aparaturii medicale până la data de 20.05.2017, iar
prin Decizia nr. ../2017 s-a stabilit întocmirea Registrului general al dispozitivelor medicale,
evidenţa contractelor de service/mentenanţă, Planul de verificare periodică a aparaturii
medicale şi inventarierea aparaturii medicale pentru secţiile Pediatrie şi Obstetricăginecologie până la data de 15.06.2017.
Reclamantul A. nu şi-a îndeplinit sarcinile stabilite prin decizii nici până la data
23.10.2017, nu a contestat sarcinile şi termenele stabilite şi nici nu a solicitat prelungirea
termenelor de implementare.
- în nota de relaţii, reclamantul A. nu face referiri la neîntocmirea Planului de
verificare periodică a aparaturii medicale sau la necompletarea Registrului de evidenţă a
constatărilor defecţiunilor tehnice cu notele de constatare.
- aspectele menţionate în notele de relaţii au fost aduse la cunoştinţa şefului ierarhic
abia în luna octombrie 2017, ca răspuns la ordinul de serviciu nr. .../17.10.2017.
- în cazul reclamantului A., lipsa unui birou sau a unui calculator nu reprezintă o
justificare pentru nerespectarea atribuţiilor trasate, mai ales că sarcinile puteau fi
îndeplinite/începute şi olograf, dacă exista voinţă.
- conform declaraţiilor şefului Biroului tehnic, reclamantul nu şi-a anunţat superiorul
de necesitatea prelungirii termenelor şi a refuzat semnarea fişei postului după modificarea
acesteia cu noile atribuţii stabilite prin Deciziile nr. ../2017 și nr. .../2017.
Comisia de disciplină a întocmit raportul nr. ../06.02.2018, 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 5%”, 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 reclamantului.
Reclamantul, prin contestaţia sa şi prin înscrisurile depuse, a arătat că sarcinile de
serviciu trasate prin deciziile managerului nu au fost duse la îndeplinire/predate, fapt ce
dovedeşte continuitatea abaterii pentru care a fost sancţionat.
De asemenea, în cererea de chemare în judecată, reclamantul nu menţionează nici un
motiv şi nici un temei legal pentru anularea deciziei de sancţionare.
Referitor la solicitarea de daune morale, reclamantul nu a adus nici un 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. ../2018 „nu este singura decizie
abuzivă împotriva mea”, pârâtul a menţionat că instanţele de judecată au menţinut, la fond şi
la apel, sancţionarea reclamantului pentru absenţă de la serviciu (dosar nr. .../40/2017).
În drept, a invocat dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă, solicitând încuviinţarea
probei cu înscrisuri.
Reclamantul a depus răspuns la întâmpinare, prin care şi-a menţinut pretenţiile din
cererea introductivă de instanţă şi a menţionat că şeful său ierarhic E. a luat cunoştinţă despre
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condiţiile în care reclamantul îşi desfăşura activitatea, întrucât lucrează în acelaşi birou, ca şi
de adresele nr. .../16.05.2017 şi nr. ../13.11.2017 referitoare la lipsa bazei materiale.
Nu a existat refuzul său de semnare a fişei postului, pentru că nu a existat o anexă la
fişa postului primită din partea conducerii, ci doar o discuţie pe marginea unei propuneri
privind modificarea fişei postului, cu privire la care a formulat unele obiecţii în scris, însă
modificarea fişei postului nu i-a mai fost comunicată.
Faţă de cele arătate de reclamant în răspunsul la întâmpinare, pârâtul a menţionat că,
aşa cum se poate observa din notele de relaţii transmise comisiei de disciplină şi din răspunsul
la întâmpinare, reclamantul formulează doar scuze pentru neîndeplinirea sarcinilor de
serviciu, ba chiar pentru neînceperea îndeplinirii atribuţiilor.
Chiar dacă menţionează că neîndeplinirea sarcinilor de serviciu „nu a fost un act de
rea-voinţă”, reclamantul, nici la acest moment, nu a dovedit că măcar a încercat/început
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, deşi a trecut un an de la emiterea Deciziilor nr. ../2017 și
nr. ../2017.
A menţionat reclamantul că putea folosi un calculator când era colegul plecat în
concediu de odihnă, dar nu a prezentat nici o dovadă că a şi folosit calculatorul colegului
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în respectiva perioadă.
A mai arătat reclamantul că „necesarul de timp pentru totalul aparatelor existente ar fi
de 6 luni, câte 8 ore/zi”, dar nici comisiei de disciplină, nici instanţei de judecată nu a
prezentat vreo dovadă că a mers pe secţii şi a adunat date ale aparatelor medicale pentru
completarea Registrului general al dispozitivelor medicale, deşi a trecut un an de la emiterea
Deciziilor nr. ../2017 și nr. ../2017.
Referitor la nesemnarea anexei la fişa postului, pârâtul a arătat că fişa postului se
întocmeşte de şeful ierarhic, se semnează de către salariat şi apoi este aprobată de
conducătorul unităţii. Astfel, respectiva anexă nu i-a fost comunicată reclamantului de către
şeful ierarhic pentru a-şi exprima părerea, ci pentru luare la cunoştinţă şi semnare.
Din aceste considerente, comisia de disciplină a constatat că faptele pentru care
reclamantul a fost cercetat constituie abatere disciplinară, propunând sancţionarea acestuia.
Prin sentinţa civilă nr. 851 din 26 septembrie 2018, Tribunalul Botoşani a admis în
parte contestaţia formulată de reclamantul A.; a anulat decizia nr. .. din 13.03.2018 emisă de
pârâtul Spitalul Judeţean B. şi a respins ca nefondate capetele de cerere privind acordarea de
daune morale în cuantum de 1 leu şi plata cheltuielilor de judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul A. a solicitat anularea
deciziei de sancţionare nr. ../13.03.2018 emisă de pârâtul Spitalul Judeţean B. şi acordarea de
daune morale în cuantum de 1 leu, cu plata cheltuielilor de judecată.
Prin decizia nr. ../13.03.2018, pârâtul a aplicat reclamantului sancţiunea reducerii
salariului de bază cu 5% pe o durată de 2 luni, reţinând ca fapte ce constituie abatere
disciplinară ,,neducerea la îndeplinire a Deciziilor nr. ../2017 şi nr. ../2017; nerespectarea
procedurii operaţionale PO 111-01 şi neimplementarea recomandărilor făcute ca urmare a
desfăşurării misiunii de audit ,,Activitatea Compartimentului de Mentenanţă din luna mai
2017”.
Salariatul a contestat această decizie, susţinând că angajatorul nu i-a asigurat condiţii
corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi, deşi aceste apărări au fost
înlăturate de angajator, faţă de ansamblul probelor cu înscrisuri şi martori administrate în
cauză, tribunalul a apreciat că împrejurările evocate sunt de natură să înlăture culpa
salariatului în condiţiile în care 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
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aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”, în condiţiile în care,
potrivit art. 40 alin. 2 lit. b din acelaşi cod, angajatorului îi revine şi obligaţia:
,,să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă”.
Aşadar, din această perspectivă s-a reţinut că, în urma Raportului de audit intern nr.
.../08.05.2017 privind activitatea Compartimentului supraveghere aparatură medicală şi
monitorizare firme mentenanţă, pârâtul a emis decizia nr. ../12.05.2017 în care a stabilit
atribuţii specifice salariaţilor din acest compartiment, inclusiv la art. 4 pentru reclamantul A.,
care, până la data de 20.05.2017, avea obligaţia de a întocmi Planul de verificare periodică a
aparaturii medicale.
Drept urmare, prin adresa nr. .../16.05.2017, salariatul a arătat că nu deţine decât un
scaun în cadrul Biroului tehnic, că nu-şi poate desfăşura activitatea în aceste condiţii şi a
solicitat angajatorului să-i asigure ,,un spaţiu de lucru conform legislaţiei în vigoare şi fişei
postului.”
Cu toate acestea, la data de 24.05.2017, salariatul a înaintat conducerii unităţii
documentul solicitat, aşa cum rezultă din adresa spitalului nr. ../24.05.2017, în care i s-a
comunicat necesitatea completării lucrării cu mai multe detalii şi i s-a acordat termen de
realizare la data de 31.05.2017.
După cum rezultă şi din Nota de constatare a Compartimentului de audit public intern
nr. .../23.10.2017, faţă de volumul mare de lucru necesar îndeplinirii recomandărilor din
raportul de audit, pârâtul a emis decizia nr. ../06.06.2017, prin care a desemnat salariaţi pentru
întocmirea/actualizarea evidenţelor (registrul general al dispozitivelor, evidenţa contractelor
de service/mentenanţă, planul anual de verificare periodică a dispozitivelor şi inventarierea
aparaturii medicale) pe locaţiile în care se află aparatura medicală – reclamantului fiindu-i
alocate Secţiile de OG şi P.
Reclamantul a susţinut că evidenţele arătate trebuiau întocmite şi actualizate în format
electronic, datorită volumului ridicat de muncă dar şi rulajului mare al aparaturii medicale,
însă pârâtul a înlăturat această susţinere apreciind că ,,în cazul salariatului tehn. A., lipsa unui
birou sau a unui PC nu reprezintă o justificare pentru nerespectarea atribuţiilor trasate, mai
ales că sarcinile puteau fi îndeplinite/începute şi olograf, dacă exista voinţă”.
Instanţa de fond nu a reţinut poziţia exprimată de angajator, întrucât, faţă de probele
administrate în cauză, a constatat că pentru îndeplinirea atribuţiilor trasate, salariatul avea
nevoie atât de birou (respectiv obiect de mobilier), cât şi de accesul neîngrădit la un PC pentru
întocmirea evidenţelor (sesizând în acest sens angajatorul şi prin adresa nr. .../13.11.2017- fila
10 dosar fond), aşa cum rezultă din Nota de constatare a Compartimentului de audit public
intern nr. 47065/23.10.2017 în care, la nr. crt. 1, se notează că ,,La nivelul compartimentului
mentenanţă se păstrează în format electronic Contractele de service pentru aparatura
medicală”- recomandare implementată - dar şi din declaraţiile martorilor:
- D. - „Eu sunt coleg de serviciu cu reclamantul, noi lucrând la Biroul tehnic în cadrul
Compartimentului de mentenanţă şi întreţinere aparatură medicală.
Cunosc faptul că reclamantul a lucrat până în 2016 la Secţia OG a Spitalului Judeţean,
unde avea ca atribuţii întreţinerea aparaturii medicale.
Din anul 2016 locul său de muncă a fost schimbat, fiind adus la Biroul tehnic din
cadrul Spitalului Judeţean unde se găseau 5 scaune şi vreo 3-4 calculatoare, dintre care numai
2 calculatoare aparţineau Biroului Tehnic.
În aceste condiţii reclamantului i s-a dat doar un scaun, nici măcar un birou, care
oricum nu încăpea şi nu i s-a alocat un calculator pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu.
Aşa cum rezultă din anexa la decizia .../2017 şi eu am primit atribuţii similare cu
reclamantul dar referitoare la alte secţii ale spitalului, aşa încât pot arăta în cunoştinţă de
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cauză că registrele şi evidenţele care au fost stabilite în atribuţia reclamantului trebuiau
întocmite şi actualizate în format electronic, având în vedere că în cadrul spitalului există
mereu intrări şi ieşiri de aparatură medicală ceea ce determină evidenţierea acestora în format
electronic, pentru că se pot face mai uşor operaţiunile în legătură cu aparatura medicală.
Faţă de situaţia arătată în privinţa dotărilor Biroului tehnic, menţionez că reclamantul
ar fi avut acces doar la calculatorul la care lucram eu, atunci când eu mă aflam în concediu
sau în momentele în care eu nu foloseam efectiv calculatorul.
Pe cel de-al doilea calculator de la Biroul tehnic lucra dl. C. care acum este la pensie,
iar E. efectuează lucrările pe calculatorul personal.
Apreciez că reclamantul avea un volum mare de lucru având în vedere că cele două
secţii arătate există aproximativ 400 de aparate medicale.
Nu cunosc dacă atunci când lucra la Secţia OG reclamantul avea un calculator pus la
dispoziţie de unitate.
Nu cunosc dacă reclamantul ar fi avut posibilitatea să efectueze lucrările în birouri de
la cele două secţii arătate pentru că nu cunosc dotările.
Din câte ştiu eu nu avea un spaţiu amenajat pentru birou la cele două secţii.”
- E. – coordonator al Biroului tehnic:
„Având în vedere locul meu de muncă, cunosc sarcinile de serviciu care au fost trasate
reclamantului în 2017 şi apreciez că acesta nu a avut posibilitatea efectivă de a întocmi
evidenţele arătate întrucât spaţiul alocat biroului tehnic din incinta spitalului este insuficient,
pentru cele 5 persoane care trebuie să-şi desfăşoare activitatea acolo, inclusiv de la protecţia
muncii, reclamantul neavând birou sau calculator la care să poată efectua lucrările.
Menţionez că lucrările trebuiau efectuate în format electronic datorită rulajului
existent cu privire la aparatura medicală, fiind intrări noi sau casări şi nu era posibilă ţinerea
unei evidenţe pe hârtie.
Cunosc că s-au făcut demersuri pentru alocarea unui alt spaţiu, achiziţionarea unui
calculator, mărirea spaţiului dar până la acest moment nu s-au înregistrat rezultate pozitive.
Din câte cunosc nici la Secţia OG, unde a lucrat anterior reclamantul, nu a avut alocat
un calculator din partea unităţii, acesta neapărând la obiectele de inventar.
Cunosc că există un singur calculator la Secţia OG la care lucrează administratorul
secţiei, nu cunosc dacă este dat de la unitate sau personal.
Eu lucrez de peste 10 ani la spital şi abia de o săptămână mi s-a dat un calculator, până
atunci am lucrat pe laptop personal.
Ştiu că reclamantul mai are şi alte atribuţii de serviciu, ocupându-se în limita
competenţei de întreţinerea aparaturii medicale, personal sau prin centre specializate,
împreună cu martorul D., iar când acesta din urmă lipsea, reclamantul trebuia să asigure
intervenţiile la aparatura medicală pentru tot spitalul.
Din punctul meu de vedere, apreciez că faţă de volumul mare de lucru al reclamantului
acesta nu avea timpul necesar să îndeplinească atribuţiile de întocmire a evidenţelor în
termenul dat de angajator.
Poate că dacă s-ar fi ocupat în mod efectiv de întocmirea evidenţelor şi ar fi avut
condiţiile necesare s-ar fi încadrat în termenul dat.
Doresc să menţionez că efectuarea evidenţelor solicitate de angajator era foarte
îngreunată de faptul că lipseşte documentaţia aferentă aparaturii medicale.
La acest moment, au fost efectuate peste 50% din evidenţele solicitate de angajator.”
Prin urmare, tribunalul a constatat că pârâtul nu a respectat dispozițiile art. 40 alin. 2
lit. b din Codul muncii, întrucât nu a asigurat salariatului condiţii corespunzătoare de muncă,
ceea ce este de natură să înlăture vinovăţia sa pentru nerespectarea termenelor de întocmire a
evidenţelor şi să înlăture caracterul de abatere disciplinară a acestei fapte pentru care a fost
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sancţionat prin decizia contestată – aşa încât a fost admisă contestaţia formulată în cauză şi
a fost anulată decizia nr. 261 din 13.03.2018 emisă de pârâtul Spitalul Judeţean B.
S-a reţinut şi faptul că la dosarul cauzei a fost depusă de către reclamant o formă
imprimată pe suport de hârtie a registrului general al aparaturii medicale pentru Secţia OG şi
că, în realitate, fapta imputată acestuia este reprezentată de nerespectarea termenelor de
întocmire a evidenţelor, întrucât decizia nr. ../2017 a fost emisă în urma raportului de audit şi
înlocuită apoi cu decizia nr. ../2017, iar nerespectarea procedurii operaţionale PO 111-01 nu
poate fi analizată în mod concret decât tot în raport cu atribuţiile trasate reclamantului. În
plus, aşa cum a sesizat salariatul în cererea introductivă de instanţă, procedura operaţională
valabilă la data emiterii deciziei nr. .., şi anume 06.06.2017, nu conţine pct. 8.12 si 8.14, a
căror nerespectare i s-a imputat prin decizie.
În mod evident, ca o consecinţă a anulării deciziei nr. ../2018, au fost restituite
salariatului drepturile salariale reţinute în baza acesteia, în măsura în care decizia a fost pusă
în executare.
În schimb, a fost respins capătul din cererea reclamantului privind acordarea daunelor
morale, întrucât acesta nu a dovedit îndeplinirea condiţiilor cumulative obligatorii pentru
angajarea răspunderii patrimoniale a angajatorului prevăzute de art. 253 alin. 1 din Codul
muncii, respectiv fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi
prejudiciu, vinovăţia – în mod special a faptei ilicite şi a prejudiciului, neprobându-se că
dreptul la imagine al salariatului a fost afectat.
Reclamantul nu a făcut dovada existenţei şi întinderii cheltuielilor de judecată
efectuate în prezenta cauză, astfel cum impune art. 452 Cod procedură civilă, aşa încât şi
această pretenţie a fost respinsă ca nefondată.
Împotriva acestei hotărâri a formulat apel Spitalul Judeţean B.
În motivare a arătat că prin Deciziile nr. ../2017 și nr. ../2017 s-a stabilit în sarcina
salariaţilor de la Compartimentul supraveghere aparatură medicală şi monitorizare firma de
mentenanţă actualizarea evidenţelor privind aparatura medicală, însă în niciuna din aceste
decizii nu s-a menţionat ca actualizarea evidenţelor să fie în format electronic.
Personalul angajat la acest compartiment, inclusiv reclamantul intimat, ar fi trebuit să
aibă întocmit Registrul general al dispozitivelor medicale cu toate menţiunile prevăzute de art.
1 0 din Ordinul nr. 308/2015 la data efectuării auditului din luna mai 2017, iar datele din acest
registru trebuiau doar actualizate.
De la emiterea Deciziilor nr. 519/2017 si 571/2017 şi până la transmiterea referatului
nr. 47558/25.10.2017 către comisia de disciplină, pentru secţiile repartizate, intimatul nu a
întreprins nici un demers pentru îndeplinirea sarcinilor trasate, ba, mai mult, aşa cum reiese
din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, nu a contestat sarcinile şi termenele stabilite şi nici
nu a solicitat prelungirea termenelor de implementare.
A apreciat apelantul că în mod greşit prima instanţă a reţinut doar că salariatul nu a
avut „condiţii corespunzătoare de muncă”, pe acest aspect bazându-se întreaga hotărâre, fără a
analiza si celelalte elemente ale cauzei, respectiv lipsa oricărei diligente din partea salariatului
de a duce la îndeplinire sarcinile de serviciu.
Astfel, deşi a susţinut că la contabilitate se găseşte lista cu aparatura medicală, nu a
solicitat această listă pentru secţiile care i-au fost repartizate pentru a face verificările necesare
pentru actualizarea Registrului general al dispozitivelor medicale. Nu există dovadă că s-a
deplasat în teren pentru a verifica existenţa manualului de utilizare, a cărţii tehnice, a garanţiei
pentru aparatele din secţiile care i-au fost repartizate.
Ori, toate aceste aspecte premergătoare actualizării Registrului general al
dispozitivelor medicale se puteau face fără utilizarea unui calculator.
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Reclamantul intimat şi-a susţinut întreaga apărare pe lipsa dotărilor (calculator,
imprimantă, birou), dar nu a făcut nici o dovadă în sensul că a întreprins vreun demers pentru
a duce la îndeplinire sarcinile de serviciu trasate prin Deciziile nr. .../2017 si nr. .../2017.
Dimpotrivă, a argumentat că ar fi prea mult, prea greu şi că este „doar o răzbunare personală a
dlui manager".
Astfel, reiese clar că salariatul nu a vrut să îndeplinească sarcinile de serviciu trasate
prin Deciziile nr. .../2017 și nr. ../2017, chiar martorul E. declarând că sarcinile sunt
îndeplinite cam 50% (l a data prezenţei sale în faţa instanţei).
De asemenea, mărturiile martorilor sunt părtinitoare şi nu trebuie luate în considerare,
în condiţiile în care numitul D. a fost sancţionat prin Decizia nr. ../2018 tot pentru
neîndeplinirea sarcinilor trasate prin Deciziile nr. .../2017 și nr. .../2017 (dosar nr. ../40/2018),
iar numitul E. a făcut declaraţii contrare faţă de cele menţionate în faţa Comisiei de disciplină
( n u a anunţat necesitatea prelungirii termenelor, a refuzat semnarea fişei postului după
modificarea acesteia cu noile atribuţii, nu a vrut să îndeplinească noile sarcini).
Fată de cele arătate mai sus, ţinând cont de înscrisurile depuse la dosarul de fond,
apelantul a solicitat admiterea apelului, casarea sentinţei, iar în rejudecare, respingerea
acţiunii pârâtului.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 466 - 482 Cod procedură civilă.
Prin întâmpinare reclamantul intimat a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi
menţinerea sentinţei pronunţată de instanţa de fond, ca temeinică şi legală.
În motivare a arătat că, încă din anul 2002, toate evidenţele spitalului se fac în format
electronic, aşa încât nu era necesar să se menţioneze explicit că evidenţa trebuia să fie făcută
în acest format şi chiar dacă s-ar folosi doar o evidenţă olografă, tot era necesar un birou
pentru a actualiza registrul.
Cum actualizarea în sine a Registrului presupune o refacere în totalitate a formatului
acestei evidenţe, întrucât s-au introdus rubrici noi, este evident că această operaţiune are loc în
format digital, ceea ce presupune accesul la un calculator.
Deplasarea în teren se efectuează după comasarea tuturor aparatelor în format digital,
urmată de printarea unei copii şi verificarea fiecărui aparat în parte, pe teren, cu completarea
tuturor rubricilor cu ceea ce se găseşte în realitate. Ulterior, se revine la birou şi toate datele
din format olograf se trec în registrul aflat în format digital.
Dar, chiar şi în lipsa unor condiţii şi dotări minime de muncă, a arătat reclamantul
intimat că a lucrat la Registrul aparaturii medicale, încă din luna aprilie 2017, acest fapt
datorându-se, în mare parte, bunăvoinţei colegilor de birou care i-au permis accesul la
calculatoarele lor, în perioada în care aceştia erau pe teren.
A solicitat conducerii unităţii spitaliceşti, în mod repetat, atât verbal, cât şi în scris, un
spaţiu de lucru conform fişei postului (birou, calculator, imprimantă) pentru realizarea
sarcinilor de serviciu, însă de fiecare dată a fost ignorat.
Analizând actele şi lucrările dosarului, asupra apelului civil de faţă, Curtea reţine
următoarele:
Prin Decizia nr. .../13.03.2018, reclamantul a fost sancționat disciplinar cu reducerea
salariului de bază cu 5% pe o durată de 2 luni, în temeiul dispozițiilor art. 248 alin. 1 lit. c
din Codul muncii.
Motivele sancționării disciplinare sunt: ,,neducerea la îndeplinire a Deciziilor nr.
../2017 şi nr. ../2017; nerespectarea procedurii operaţionale PO 111-01 şi neimplementarea
recomandărilor făcute ca urmare a desfăşurării misiunii de audit ,,Activitatea
Compartimentului de Mentenanţă din luna mai 2017”.
Reclamantul contestând această decizie, a susţinut că angajatorul nu i-a asigurat
condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, apărări reținute de prima
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instanță, faţă de ansamblul probelor cu înscrisuri şi martori administrate în cauză, ca fiind
întemeiate, însușite și de instanța de control judiciar, astfel cum în continuare se va dezvolta.
Potrivit art. 247 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, angajatorul dispune de
prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare
salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.
Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă întro acțiune sau inacțiune săvârșita cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de
muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Din dispozițiile legale mai sus menționate rezultă că sancțiunile disciplinare pot fi
aplicate numai în cazul săvârșirii cu vinovăție a unei fapte în legătură cu munca, prin care s-au
încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul
colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Potrivit dispozițiilor art. 250 din Codul muncii, angajatorul stabilește sancțiunea
disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat,
avându-se în vedere următoarele: a) împrejurările în care fapta a fost săvârșita; b) gradul de
vinovăție a salariatului; c) consecințele abaterii disciplinare; d) comportarea generală în
serviciu a salariatului; e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Pentru existenţa unei abateri disciplinare este necesar ca fapta săvârșită de
către salariat să se răsfrângă negativ asupra procesului muncii, prin nesocotirea obligațiilor de
serviciu asumate prin contractul individual de muncă, fişa postului, CCM la nivel de unitate,
regulament de ordine interioară, statut de personal, cod deontologic, ordinele și dispozițiile
legale ale conducătorilor ierarhici (art. 39 alin. 2 lit. a şi c din Codul muncii).
În sarcina angajatorului cade obligația potrivit prevederilor art. 40 alin. 2 lit. b Codul
muncii - „să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă”. În sarcina
angajatorului legiuitorul a instituit o paletă amplă de obligații ce îi incumbă tocmai în scopul
îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și obligațiilor ce-i revin salariatului.
Existența condițiilor necesare îndeplinirii muncii este esențială. Faptul că salariatul
realizează munca sub autoritatea angajatorului înseamnă și că angajatorul are o serie de
obligații. Între acestea se află punerea la dispoziția salariatului a uneltelor, instrumentelor și a
altor resurse necesare îndeplinirii sarcinilor de muncă. În funcție de natura și complexitatea
muncii, condițiile necesare pentru realizarea activităților sau operațiunilor pot fi foarte ample,
constând, în speță, în spațiu de muncă, calculator, birou, imprimantă.
Resursele necesare realizării muncii trebui să fie asigurate de angajator.
O astfel de obligație a angajatorului, în speță, a fost deficitară, iar nepunerea la
dispoziție a resursele necesare salariatului pentru realizarea muncii se poate aprecia că este de
natură să înlăture culpa acestuia. De altfel, pârâtul nu a contestat acest aspect.
În cauză, situația de fapt este cea reținută de prima instanță și care rezultă din
documentația existentă la dosarul cauzei, respectiv pârâtul a emis decizia nr. ../12.05.2017 ca
urmare a Raportului de audit intern nr. ../08.05.2017 privind activitatea Compartimentului
supraveghere aparatură medicală şi monitorizare firme mentenanţă. În această decizie la pct. 4
s-a stabilit ca atribuţie specifică ce-i revenea reclamantului A., obligaţia de a întocmi Planul
de verificare periodică a aparaturii medicale până la data de 20.05.2017.
Prin adresa nr. ../16.05.2017, salariatul a informat angajatorul cu privire la condițiile
improprii de muncă, arătând că nu deţine decât un scaun în cadrul Biroului tehnic, că nu-şi
poate desfăşura activitatea în aceste condiţii şi a solicitat angajatorului să-i asigure ,,un spaţiu
de lucru conform legislaţiei în vigoare şi fişei postului.”
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Cu toate acestea, la data de 24.05.2017, salariatul a înaintat conducerii unităţii
documentul solicitat, aşa cum rezultă din adresa spitalului nr. ../24.05.2017. Cu acest prilej,
prin înscrisul menționat, i s-a comunicat reclamantului necesitatea completării lucrării cu mai
multe detalii şi i s-a acordat termen de realizare la data de 31.05.2017.
După cum rezultă şi din Nota de constatare a Compartimentului de audit public intern
nr. ../23.10.2017 ., întocmită ca urmare a verificărilor implementării recomandărilor formulate
în Raportul de audit intern nr. ../08.05.2017, faţă de volumul mare de lucru necesar
îndeplinirii recomandărilor din raportul de audit, pârâtul a emis decizia nr. ../06.06.2017, prin
care a desemnat salariaţi pentru întocmirea/actualizarea evidenţelor (registrul general al
dispozitivelor, evidenţa contractelor de service/mentenanţă, planul anual de verificare
periodică a dispozitivelor şi inventarierea aparaturii medicale) pe locaţiile în care se află
aparatura medicală, reclamantului fiindu-i alocate Secţiile de Obstetrică - Ginecologie şi
Pediatrie.
Reclamantul a susţinut că evidenţele arătate trebuiau întocmite şi actualizate în
format electronic, datorită volumului ridicat de muncă, dar şi rulajului mare al aparaturii
medicale, însă pârâtul, care nu a contestat condițiile deficitare din punct de vedere al dotărilor
tehnice de care a dispus reclamantul pentru realizarea acestor activități, a înlăturat această
susţinere apreciind că ,,în cazul salariatului tehn. A., lipsa unui birou sau a unui PC nu
reprezintă o justificare pentru nerespectarea atribuţiilor trasate, mai ales că sarcinile puteau fi
îndeplinite/începute şi olograf, dacă exista voinţă”. De asemenea, în apel pârâtul precizează că
în niciuna din Deciziile nr. ../2017 și nr. ../2017 prin care s-a stabilit în sarcina salariaţilor de
la Compartimentul supraveghere aparatură medicală şi monitorizare firma de mentenanţă
actualizarea evidenţelor privind aparatura medicală nu s-a menţionat ca actualizarea
evidenţelor să fie în format electronic.
Într-adevăr, nu se menționează în deciziile menționate ca actualizarea evidenţelor să
fie în format electronic, dar nici altă maniera de întocmire nu este precizată.
Așa fiind, a rămas la latitudinea reclamantului formatul acestui înscris, care corect a
optat pentru format electronic având în vedere volumul ridicat de muncă şi rulajul mare al
aparaturii medicale, aspect confirmat de martorii audiați în cauză, și necontestat de pârâtă, dar
și siguranța, acuratețea, fiabilitatea și eficiența acestei metode.
De altfel, chiar dacă se folosea o evidența olografă, reclamantul tot avea nevoie de un
birou și de un spațiu adecvat desfășurării acestei activități, condiții pe care, astfel cum rezultă
din declarațiile martorilor audiați în cauză, reclamantul nu le avea. Astfel, martorul D. arată că
„reclamantului i s-a dat doar un scaun, nici măcar un birou, care oricum nu încăpea şi nu i s-a
alocat un calculator pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu și că „..reclamantul ar fi avut
acces doar la calculatorul la care lucram eu, atunci când eu mă aflam în concediu sau în
momentele în care eu nu foloseam efectiv calculatorul”, iar martorul E. a arăta că „spaţiul
alocat biroului tehnic din incinta spitalului este insuficient pentru cele 5 persoane care trebuie
să-şi desfăşoare activitatea acolo... reclamantul neavând birou sau calculator la care să poată
efectua lucrările”.
Susținerea pârâtului apelant că reclamantul intimat ar fi trebuit să aibă întocmit
Registrul general al dispozitivelor medicale cu toate menţiunile prevăzute de art. 1 0 din
Ordinul nr. 308/2015 la data efectuării auditului din luna mai 2017, iar datele din acest
registru trebuiau doar actualizate nu are relevanță, prin decizia contestată în această cauză
sancționarea reclamantului nedispunând-se pentru această deficiență.
Alegerea manierei de lucru în ceea ce privește actualizarea evidenţelor era la
latitudinea reclamantului, pârâtul nedispunând respectarea unei succesiuni a operațiilor,
respectiv mai întâi solicitarea de la contabilitate a listei cu aparatura medicală pentru secţiile
care i-au fost repartizate pentru a face verificările necesare pentru actualizarea Registrului
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general al dispozitivelor medicale și deplasarea în teren pentru a verifica existenţa manualului
de utilizare, a cărţii tehnice, a garanţiei pentru aparatele din secţiile care i-au fost repartizate.
Așa fiind, reclamantul (astfel cum rezultă din întâmpinarea formulată în apel) a considerat că
prioritară este întocmirea în format digital a unei evidențe a aparaturii medicale pentru secţiile
care i-au fost repartizate pentru a face verificările, urmând ca verificările să fie făcute ulterior,
pe teren, pe baza evidenței digitale întocmite.
În ceea ce privește depozițiile martorilor audiați în cauză se reține, pe de o parte, că
pârâtul nu s-a opus la audierea acestora, opoziție care trebuia să fie expresă şi să fie
manifestată cel mai târziu înainte de ascultarea martorilor, iar, pe de altă parte, că depozițiile
martorilor au fost reținute în ceea ce privește condiţiile în care se desfăşura activitatea
reclamantului, respectiv spațiul arondat reclamantului pentru desfășurarea acestei activităţi,
aspect necontestat, de altfel, de pârât, precum și în ceea ce privește volumul ridicat de muncă
ce trebuia depusă de reclamant şi rulajul mare al aparaturii medicale ce trebuia observată,
aspect iarăși necontestat de pârât.
Așa fiind, se conchide că reclamantul s-a aflat în imposibilitate obiectivă de a realiza
sarcinile pentru care a fost sancționat, din actele şi lucrările dosarului rezultând că reclamantul
nu a avut la dispoziție mijloacele necesare. Deci, constituie un motiv de neîndeplinire a
acestor sarcini faptul ca spațiul de lucru al reclamantului era impropriu.
Se susţine de către pârâtul apelant că reclamantul nu a contestat sarcinile şi termenele
stabilite şi nici nu a solicitat prelungirea termenelor de implementare, însă se reţine că acesta a
sesizat angajatorul cu privire la lipsa bazei materiale adecvate îndeplinirii sarcinilor de
serviciu pentru care a fost sancţionat, respectiv adresele nr. ../16.05.2017 şi nr. ../13.11.2017 .
Analizând situația de fapt existentă în cauză prin raportare la dispozițiile legale care
reglementează abaterea disciplinară și sancțiunile aplicabile, se poate observa că sunt
întemeiate susținerile reclamantului privind inexistenţa abaterii disciplinare, în condițiile în
care neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu stabilite în decizia contestată nu îi este imputabilă.
Impedimentele invocate de reclamant constituie o justificare întemeiată pentru neîndeplinirea
sarcinilor. În cauza s-a dovedit că activitățile stabilite în sarcina sa au fost dispuse cu
neasigurarea condițiilor necesare îndeplinirii muncii.
În consecință, corect a conchis prima instanță că din probatoriul administrat
în cauză nu a rezultat existența abaterii disciplinare pentru care a fost sancționat reclamantul,
Decizia de sancționare disciplinară nr. ../13.03.2018 dovedindu-se a fi nelegală și
netemeinică, iar apărările reclamantului fiind în măsură să îl exonereze de răspunderea
disciplinară antrenată de abaterile constatate și sancționate prin decizia contestată.
Așa fiind, Curtea, în baza dispozițiilor art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, va
respinge, ca nefondat, apelul declarat de pârâtul Spitalul Judeţean B.
2. Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudicii produse
angajatorului din vina și în legătură cu munca lui.
Rezumat:
Potrivit dispoziţiilor art. 254 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. Aşadar, răspunderea
patrimonială este una reparatorie, salariatul care a produs o pagubă angajatorului fiind
obligat să acopere acel prejudiciu, reîntregind patrimoniul afectat.
În legătură cu pretinsul cuantum nejustificat al despăgubirilor solicitate de
reclamantă, reţine Curtea următoarele:
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Producerea unei pagube în patrimoniul angajatorului de către un salariat al său este
de esenţa răspunderii patrimoniale. Inexistenţa prejudiciului sau imposibilitatea dovedirii lui
conduce la exonerarea de răspundere a celui în cauză. Prejudiciul trebuie să fie real şi cert.
Evaluarea pagubei, întinderea despăgubirii, trebuie să se stabilească pe baza unor
date economice concrete iar dovada certitudinii prejudiciului cade în sarcina angajatorului,
fiind necesar ca din probele administrate să rezulte în mod neîndoielnic cuantumul pagubei.
(Decizia nr. 107 din 6.02.2019, dosar nr. 10944/193/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Botoşani sub nr. .../193/2017 din
data de 12.06.2017, reclamanta Comuna A. prin primarul B. a solicitat, în contradictoriu cu
pârâtul C., ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtului la plata
sumelor reprezentând prejudiciile cauzate comunei prin nerespectarea reglementărilor legale
referitoare la efectuarea cheltuielilor publice, precum şi majorările de întârziere aferente,
respectiv suma de 41.191 lei reprezentând plăţi nelegale din bugetul local pentru servicii de
colectare şi transport deşeuri menajere facturate de prestatoarea S.C. D. S.R.L. la un tarif mai
mare decât cel aprobat de Consiliul Local A. şi suma de 37.908 lei pentru proiectare şi
inginerie la obiectivul investiţii Asfaltare şi Modernizare drum sătesc DS 482, DS 120, E.,
comuna A., cu cheltuieli de judecată.
În motivare, a arătat că, în urma unui control al Camerei de Conturi finalizat prin
Decizia nr. ../05.12.2016, s-a dispus ca UAT A. să ia măsurile necesare pentru recuperarea
prejudiciului în sumă de 79.099 lei.
Astfel, reclamanta a precizat că în ceea ce priveşte serviciile de colectare şi transport
deşeuri menajere a fost acceptată facturarea la un tarif de 47 lei/mc la care se adaugă T.V.A.
faţă de tariful aprobat prin H.C.L. de 29 lei/mc, fără a avea un suport legal sau o hotărâre a
Consiliului Local. În acest mod efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu încălcarea disp. art. 14
alin. (3) şi art. 54 alin. (5) şi art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice şi cele ale
art. 26 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.
În ceea ce priveşte obiectivul de investiţii „Asfaltare şi Modernizare drum sătesc”,
serviciile de proiectare au fost contractate fără o estimare corectă a valorii contractului de
achiziţie publică.
Faţă de faptul că UAT A. a fost reprezentată legal de către primarul în funcţie C., care
a luat deciziile fără acordul Consiliului Local, s-a susţinut că acesta se face responsabil de
prejudiciul adus Primăriei A..
În drept, s-a invocat art. 1349 din Noul Cod Civil.
Pârâtul, legal citat, a depus în termenul legal întâmpinare, prin care a solicitat
respingerea cererii ca neîntemeiată.
În motivare, a arătat că, în prezent, deţine funcţia de viceprimar al comunei A., iar
anterior, timp de două mandate, a deţinut funcţia de primar al acestei comune.
Pârâtul a precizat că reclamanta nu a contestat în nici un fel raportul Camerei de
Conturi, astfel că apreciază că sumele de bani nu-i pot fi imputate.
A precizat că doar după ce se uza de toate drepturile legale pentru a avea certitudinea
existenţei unui aşa-zis prejudiciu, acesta devenea cert, lichid şi exigibil.
În drept, a invocat art. 205 şi următoarele Cod procedură civilă.
Prin sentinţa civilă nr. 5074 din 24 octombrie 2017, a fost admisă excepţia
necompetenţei materiale a Judecătoriei Botoşani, invocată din oficiu, iar competenţa de
soluţionare a cauzei a fost declinată în favoarea Tribunalului Botoşani.
Învestit astfel, Tribunalul Botoşani – secţia I civilă a înregistrat pricina la data de 22
noiembrie 2017, sub nr. .../193/2017.

47

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

Prin sentinţa civilă nr. 433 din 7 mai 2018, Tribunalul Botoşani a admis, în parte,
acţiunea formulată de reclamanta Comuna A. prin Primar în contradictoriu cu pârâtul C. şi l-a
obligat pe acesta să plătească reclamantei suma de 41191 lei, reprezentând plăţi nelegale din
bugetul local şi suma de 1500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată sub forma onorariului de
avocat.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, prin cererea de chemare în judecată
reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei A. a chemat în judecată fostul primar
C. pentru recuperarea sumei de 41.191 lei ce reprezintă plăţi nelegale din bugetul local pentru
servicii de colectare şi transport deşeuri menajere facturate de prestatoarea SC D. SRL la un
tarif mai mare decât cel aprobat de Consiliul Local A. şi pentru suma de 37.908 lei pentru
proiectare şi inginerie la obiectivul investiţii „Asfaltare şi modernizare drum sătesc DS 482.
DS 120 E., comuna A. peste nivelul maxim de 3% din valoarea investiţiei de bază conform
HG 363/2010.
Camera de Conturi, prin Decizia nr. ../05.12.2016, a dispus ca Unitatea Administrativ
Teritorială a comunei A. să ia măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciului în sumă de
79.099 lei.
S-a reţinut că, în ceea ce priveşte serviciile de colectare şi transport deşeuri menajere,
a fost acceptată facturarea la un tarif de 47 lei/mc la care se adaugă T.V.A. faţă de tariful
aprobat prin H.C.L. de 29 lei/mc, fără a avea un suport legal sau o hotărâre a Consiliului
Local. În acest mod efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu încălcarea disp. art. 14 alin. (3) şi art.
54 alin. (5) şi art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice şi cele ale art. 26 alin. (5)
şi (6) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.
În ceea ce priveşte obiectivul de investiţii Asfaltare şi Modernizare drum sătesc,
serviciile de proiectare au fost contractate fără o estimare corectă a valorii contractului de
achiziţie publică.
Faţă de faptul că UAT A. a fost reprezentată legal de către primarul în funcţie C., care
a luat deciziile fără acordul Consiliului Local, se arată că acesta se face responsabil de
prejudiciul adus Primăriei A..
Faţă de Decizia nr. 16/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs
în interesul legii, instanţa de fond a analizat dacă în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de art. 254 alin.1 din Codul muncii pentru atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului – în
calitate de fost primar al Comunei A. – respectiv: calitatea de salariat la angajatorul păgubit a
celui care a produs paguba; fapta ilicită şi personală a salariatului săvârşită în legătură cu
munca sa; prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului; raportul de cauzalitate între fapta
ilicită şi prejudiciu; vinovăţia (culpa) salariatului.
Prin urmare, s-a reţinut că atât la data încheierii contractului de prestări servicii
publice de salubrizare pentru instituţii publice nr. 36 din 30.04.2014, cât şi la data negocierii
tarifului din data de 30.04.2015 şi încheierea actului adiţional pârâtul C. avea calitatea de
primar al comunei A.
Or, în îndeplinirea acestei funcţii de autoritate publică conform art. 63 alin.4 din Legea
nr. 215/2001, „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) (atribuţii referitoare la
bugetul local), primarul
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite,
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi
le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi
emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
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d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului
secundar.”
În ceea ce priveşte fapta ilicită, s-a reţinut că, în exercitarea atribuţiilor sale de
ordonator de credite, potrivit art. 14 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind
finanţele publice locale „nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1
alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală
pentru respectiva cheltuială”, iar potrivit art. 23 alin 1: „ordonatorii de credite au obligaţia de
a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate,
pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea
dispoziţiilor legale.”
Dispoziţiile legale pe care pârâtul trebuia să le respecte sunt:
- art. 6 din Legea 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor:
Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor
municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având
următoarele atribuţii în domeniu:..
k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu
respectarea reglementărilor în vigoare;
l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate
cu normele metodologice*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile prevăzute la lit.
k);
- art. 43 alin 5 şi 7 din Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice:
(5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de
operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu
respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. Hotărârile
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale asociaţiilor
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele
şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, vor ţine seama, după caz, de avizele
de specialitate ale autorităţilor de reglementare competente.
(7) Preţurile, tarifele şi taxele speciale stabilite şi practicate cu încălcarea
dispoziţiilor prezentei legi sunt nule de drept, iar sumele încasate necuvenit şi constatate ca
atare de către autorităţile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost
colectate sau la bugetele locale, după caz.
Ori, analizând procesul verbal de negociere a tarifului pentru colectarea şi transportul
deşeuri menajere încheiat la data de 30.04.2015 şi actul adiţional încheiat la aceeaşi dată, s-a
constatat că pârâtul, în calitatea lui de primar, a acţionat discreţionar, încălcând prevederile
legale în vigoare, negociind alte preţuri, mult mai mari decât cele stabilite prin Contractul nr.
36 din 30.04.2014 contract încheiat prin licitaţie după criteriul „preţul cel mai mic” .
Faptul că în şedinţa Consiliului Local din data de 29.05.2015 s-a propus mărirea taxei
de salubrizare fără emiterea unei hotărâri de consiliu local în acest sens, nu dă dreptul
primarului să încheie acte adiţionale la contractele încheiate prin licitaţie publică, având în
vedere şi prevederile legale anterior enunţate precum şi prevederile art. 43 alin 4 din Legea
51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice: Stabilirea, ajustarea şi modificarea
preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se fac cu respectarea metodologiilor de
calcul elaborate de autorităţile de reglementare competente.
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S-a reţinut că nici HCL nr. 24 din 04.10.2016 nu poate da o notă de legalitate
măsurilor întreprinse anterior de primar în vederea majorării preţului pentru colectare,
transport şi depozitare deşeuri menajere din data de 30.04.2015 , întrucât, potrivit art. 49 din
Legea 215/2001, Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data
aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen
de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
De asemenea, instanţa de fond a mai avut în vedere că dispoziţiile unui act normativ
nu se pot aplica unor situaţii anterioare, întrucât potrivit art. 1 din Codul civil, "Legea dispune
numai pentru viitor; ea n-are putere retroactivă". Din interpretarea textului de lege menţionat
rezultă că principiul neretroactivităţii este regula juridică potrivit căreia o lege civilă se aplică
numai situaţiilor ce se ivesc după adoptarea ei, iar nu şi situaţiilor anterioare, trecute. Prin
urmare, o Hotărâre de Consiliu local nu se poate aplica retroactiv pentru situaţii juridice
născute anterior.
În aceste condiţii, s-a reţinut că actul adiţional încheiat de pârât la data de 30.04.2015,
prin care a mărit preţul pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere stabilit
anterior prin licitaţie, fără o hotărâre a organului deliberativ al comunei, este nelegal.
S-a mai constatat că semnarea actului adiţional a dus la efectuarea nejustificată a unor
cheltuieli în valoare de 41.191 lei, cheltuieli neprevăzute în proiectul de buget pentru anul
2015, contrar dispoziţiilor art. 23 alin 1 din Legea 273/2006, potrivit cărora „ordonatorii de
credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi
destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice
respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.”
S-a reţinut, de asemenea, şi faptul că, potrivit art. 24 din Legea 273/2006 privind
finanţele publice locale, referitor la Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern
şi controlul ulterior (3) Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza
prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale.
(4) Formarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi contul de execuţie a bugetelor
locale sunt supuse controlului Curţii de Conturi, potrivit legii.
Aşadar, ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu terţe
persoane fără viza de control financiar preventiv propriu decât în condiţiile autorizate de lege.
Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei desemnate cu exercitarea
controlului financiar preventiv propriu, pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite
atribuţiile conform legii.
Avizarea constă în semnarea de către persoana desemnată să exercite controlul
financiar preventiv propriu sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei
cheltuieli şi a angajamentului bugetar, care vor fi ştampilate şi datate.
Ori, în speţa de faţă, Actul adiţional la contractul de prestări servicii nr. 36 din
30.04.2015 nu poartă decât semnătura pârâtului şi a prestatorului SC D. SRL, lipsind viza de
control financiar preventiv. Aşadar, pârâtul deşi avea obligaţia, nu a respectat prevederile
legale în vigoare la momentul încheierii şi executării contractului de prestări servicii, aşa încât
sunt aplicabile prevederile art. 23 alin 2 din Legea 273/2006
Ordonatorii de credite răspund de:
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare
aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;
Prin urmare, faţă de ansamblul celor ce preced, instanţa de fond a reţinut că reclamanta
a probat şi fapta ilicită culpabilă a pârâtului, precum şi producerea prejudiciului ca şi a
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legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, motiv pentru care a admis primul capăt de
cerere şi a obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 41.191 lei reprezentând plăţi
nelegale din bugetul local.
În ceea ce priveşte obligarea pârâtului la plata sumei de 37.908 lei pentru proiectare şi
inginerie la obiectivul investiţii „Asfaltare şi modernizare drum sătesc DS 482. DS 120 E.
comuna A. peste nivelul maxim de 3% din valoarea investiţiei de bază conform HG 363/2010,
instanţa de fond a reţinut între UAT Comuna A. şi SC F. SRL a fost încheiat un contract de
servicii. După cum se poate observa, acest contract a fost semnat din partea UAT A. de
primarul de la acea dată, C., secretarul comunei şi contabil. Prin urmare, acest contract a fost
asumat de mai multe persoane din cadrul UAT A., pentru aparenţa de legalitate semnând şi
contabilul şi secretarul comunei.
Prin urmare, ne aflăm în situaţia în care un singur prejudiciu este cauzat din vina mai
multor salariaţi. În aceste cazuri făptuitorii au, de regulă, o răspundere conjunctă. Codul
muncii stabileşte în art. 255 alin 2: „Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi,
cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport de măsura în care a contribuit la
producerea ei”.
Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,
răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării
pagubei şi, atunci când este cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său
inventar.
Într-un asemenea caz, angajatorul nu poate pretinde obligarea doar a unuia dintre cei
implicaţi în semnarea unor contracte de achiziţie publică la plata întregii sume, de vreme ce
este vorba de o răspundere patrimonială conjunctă.
În aceste condiţii, întinderea despăgubirii la acoperirea căreia se solicită a fi obligat
pârâtul nu are un caracter real şi cert, pârâtul neputând fi obligat să plătească decât prejudiciul
creat de el, motiv pentru care instanţa va respinge cererea de chemare în judecată cu privire la
acest capăt de cerere ca nefondată.
Cu privire la cheltuielile de judecată, în temeiul art. 453 Cod de procedură civilă,
având în vedere soluţia de admitere în parte a cererii de chemare în judecată, instanţa de fond
a obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată
sub forma onorariului avocat.
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel părţile.
Prin apelul promovat reclamanta Comuna A., prin primar, criticând hotărârea pentru
nelegalitate şi netemeinicie, în motivare a reiterat motivele din cererea de chemare în
judecată, în sensul că, în urma unui control al Camerei de Conturi, finalizat prin Decizia nr.
../05.12.2016, s-a dispus ca Unitatea Administrativ Teritorială Comuna A., prin reprezentant
legal, să ia măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciului în sumă de 79.099 lei.
În ceea ce priveşte serviciile de colectare şi transport deşeuri menajere facturat de
prestator la un preţ mai mare faţă de cel aprobat de către autorităţile locale în perioada iunie
2015 - iunie 2016, instanţa de fond a admis acest capăt de cerere şi a obligat pârâtul la plata
sumei de 41.191 lei.
Referitor la obiectivul de investiţii „Asfaltare şi modernizare drum sătesc DS 482, DS
120 E., comuna A.”, reprezentând contravaloarea serviciilor de proiectare, studiu de
fezabilitate, studii topo, studiu geotehnic, expertiză tehnică, proiect tehnic, detalii de execuţie,
documentaţie pentru autorizaţie de construire, auditul a evidenţiat unele abateri în ceea ce
priveşte angajarea şi plata acestora, fapt ce a determinat efectuarea de plăţi nelegale.
Tribunalul a respins acest capăt de cerere motivat de faptul că între UAT Comuna A.
şi S.C. F. SRL a fost încheiat un contract de prestări servicii, contract ce a fost semnat de către
primar - C., secretarul comunei şi contabilul unităţii. A reţinut instanţa de fond că acest
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contract a fost asumat de mai multe persoane din cadrul UAT A., iar prejudiciul a fost cauzat
din vina mai multor salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia fiind stabilit în raport de măsura
în care a contribuit la producerea ei, tribunalul reţinând că pârâtul nu putea fi obligat decât la
plata prejudiciului creat de el, motiv pentru care a respins acest capăt de cerere.
Având în vedere că atribuirea contractului pentru proiectare şi inginerie la obiectivul
„Asfaltare şi modernizare drum sătesc DS 482, DS 120 E. comuna A.” s-a făcut prin atribuire
directă de către pârâtul C., fără procedura cererilor de ofertă, fără implicarea comisiei de
licitaţie, acesta asumându-şi atribuirea directă, a apreciat reclamanta apelantă că acesta se face
vinovat de prejudiciul creat comunei.
Pârâtul C., în calitate de ordonator principal de credite, nu a detaliat clar sumele de
bani care reprezintă proiectare şi inginerie, respectiv studiul de fezabilitate, aşa cum apar în
devizul general. Acestuia îi revenea obligaţia să detalieze sumele de bani cheltuite şi, odată cu
efectuarea plăţilor către executant, să plătească separat, pentru fiecare lucrare recepţionată,
respectiv pentru studiul de fezabilitate, maxim 3% din valoarea investiţiei. În acest caz
comisia de licitaţie nu a fost solicitată.
Faptul că Unitatea Administrativ Teritorială a comunei A. a fost reprezentată legal de
către primarul în funcţie C., care a luat deciziile fără acordul Consiliului Local, a apreciat
reclamanta apelantă că acesta se face responsabil de prejudiciul adus Primăriei A., motiv
pentru care a solicitat obligarea acestuia la plata sumelor respective.
A solicitat, de asemenea, obligarea pârâtului apelant la plata cheltuielilor de judecată.
În drept cererea de apel a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 466 şi următoarele din
Codul de procedură civilă.
Pârâtul apelant C. a formulat apel împotriva sentinţei civile nr. 433 din 7 mai 2018, pe
care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În opinia sa, instanţa de fond a apreciat în mod greşit că nu există o aprobare a
Consiliului Local înainte de semnarea actului adiţional, iar singura persoană vinovată este
pârâtul din prezenta cauză. Descrierea abaterii de la legalitate şi regularitate, prevederile
legale încălcate, consecinţele economico-financiare ale abaterii, persoanele cu atribuţii în
domeniul în care s-a constatat abaterea, cu individualizarea efectivă în raport de persoanele cu
atribuţii specifice nu au fost detaliate în nici un mod.
Astfel, conform prevederilor art. 62 alin. 1 şi art. 63 alin. 1 lit. c şi alin. 4 lit. a şi b din
Legea nr. 215/2001, republicată, într-adevăr primarul reprezintă unitatea administrativteritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori
străine, precum şi în justiţie şi are atribuţii referitoare la bugetul local, iar în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul exercită funcţia de ordonator principal de
credite şi întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe
care le supune spre aprobare consiliului local.
O altă condiţie a instituirii răspunderii patrimoniale a angajatului, pe lângă culpa
salariatului şi calitatea de angajat, este şi existenţa prejudiciului, ce constituie o modificarea
negativă a patrimoniului angajatorului, aceasta putându-se realiza prin diminuarea activului
sau prin creşterea pasivului. Prejudiciul trebuie să fie real şi cert, efectiv nu doar nominal,
întinderea despăgubirii trebuind să se stabilească pe baza unor date economice concrete.
Pârâtul apelant a solicitat să se observe că prejudiciul nu a fost stabilit în mod corect şi
neechivoc, reclamanta nedepunând la dosar documente în acest sens, aşa cum s-a stabilit chiar
prin Decizia nr. 41 din 2016, emisă de Camera de Conturi, ce a stat la baza acestei acţiuni.
De asemenea, natura echivocă a prejudiciului la plata căruia se cere a fi obligat pârâtul
rezultă şi din modul în care a fost formulată acţiunea, aspect pe care instanţa de fond nu 1-a
analizat, acceptând în bloc suma indicată de reclamant ca şi prejudiciu, fără a explica modul
în care a ajuns să-şi însuşească această sumă.
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Din actele depuse la dosar rezultă că există la nivelul Primăriei A. o comisie numită
prin dispoziţia primarului, pârât în prezenta cauză, nr.../15.11.2012, care se ocupă cu
organizarea licitaţiilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, constituită prin
dispoziţia nr.../25.05.2013. La baza majorării preţului către S.C. D. SRL au stat referatul de
necesitate întocmit de viceprimarul B., înregistrat sub nr. .../14.05.2015, o adevărată notă de
fundamentare a creşterii preţului, referat ce a fost supus spre aprobare şi a fost aprobat în
şedinţa de Consiliu Local din data de 29.05.2015 cu 10 voturi pentru majorarea tarifului cu
47/mc+TVA.
Practic, hotărârea de majorare a tarifului a fost luată în şedinţa de Consiliul Local din
data de 29.5.2015, responsabil de neemiterea efectivă o hotărârii decât în anul 2016, nefiind
primarul, ci strict vinovăţia aparţinând secretarului comunei şi consilierilor locali. Astfel, la
momentul semnării actului adiţional, primarul nu a avut cunoştinţă despre faptul că acea
hotărâre de consiliu local nu s-a mai redactat separat, evident având în vedere cvorumul
îndeplinit în şedinţa din data de 29.05.2015 şi trimisă la Prefectură.
Faţă de aceste aspecte dovedite în cauză, nu se poate reţine vinovăţia primarului care
avea reprezentarea că angajează în mod legal sumele, existând hotărâre de Consiliu Local, aşa
cum prevede legea.
Nu se poate vorbi în cauză despre raportul de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta
ilicită, care este o altă condiţie a răspunderii patrimoniale, ce trebuie îndeplinită cumulativ.
De asemenea, ţinând cont că în art. 254 pct. l din Codul muncii se arată că „salariaţii
răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru
pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor", a considerat
pârâtul apelant că este neîntemeiată cererea reclamantei privind obligarea sa la plata sumei
solicitate, reprezentând prejudiciul cauzat patrimoniului unităţii.
Aspectul potrivit căruia nu exista viza controlului financiar preventiv nu poate fi
primit, câtă vreme toate plăţile au fost angajate având în vedere că era aplicată viza
controlului financiar preventiv. Dacă s-ar aprecia o culpă în semnarea actului adiţional,
paguba s-a produs ulterior, cu ocazia plăţilor efectuate şi care au fost făcute având această
viză, pe care în mod corect instanţa de fond o apreciază ca fiind obligatorie pentru legalitatea
plăţilor.
Prejudiciul s-a produs nu doar la momentul semnării acestui act adiţional, reţinut de
instanţa de fond ca fiind actul material săvârşit în cadrul acestei răspunderi patrimoniale, ci la
momentul efectuării plăţilor către S.C. D. SRL. În acest sens, a solicitat să se constate că nu
sunt întrunite toate elementele necesare instituirii răspunderii patrimoniale a angajatului.
A mai arătat pârâtul apelant că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a art. 453 din
Codul de procedură civilă, potrivit căruia „Partea care pierde procesul va fi obligată, la
cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. (2) Când cererea
a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate
fi obligată la plata cheltuielilor de judecată”.
Cum, în speţă, acţiunea a fost admisă doar în parte, în mod greşit a fost obligat pârâtul
la suportarea integrală a cheltuielilor de judecată.
În concluzie, pârâtul apelant a solicitat admiterea apelului său şi respingerea acţiunii ca
nefondată.
În drept cererea de apel a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 466 şi următoarele din
Codul de procedură civilă.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, reclamanta apelantă Primăria Comunei A., prin
primar, a solicitat respingerea apelului formulat de pârâtul apelant C., ca nefondat, cu
precizarea că nu are nicio legătură cu fondul cauzei faptul că a fost întocmit un referat de
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necesitate de către viceprimarul B., votându-se în Consiliul Local A. pentru majorarea de preţ
de la 29 lei/mc la 47 lei/mc gunoi, ridicat de către prestator.
Nu pot fi reţinute apărările pârâtului apelant, deoarece, pe de o parte, potrivit
prevederilor art. 44 din OG nr. 35/2002, (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâre
ale Consiliului local aparţin primarului şi consilierilor. (2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite
de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă.
Ori, primarul nu a înregistrat o expunere de motive care să permită să ducă la
concluzia că există o intenţie de a promova un proiect de hotărâre.
Pe de altă parte, pârâtul face o confuzie în legătură cu afirmaţia potrivit căreia „la
momentul semnării actului adiţional, primarul nu a avut cunoştinţă despre faptul că acea
hotărâre de consiliu local nu s-a mai redactat separat, motivat de faptul că procesul verbal de
negociere dintre primar şi prestator s-a înregistrat cu nr. 3789 din 30.04.2015 şi actul adiţional
nr. 3880 din 30 aprilie 2015. Ori şedinţa Consiliului Local a avut loc în data de 29 .05.2015.
Deci primarul nu putea avea la cunoştinţă despre ceva ce s-a petrecut ulterior.
Pârâtul apelant C. a formulat întâmpinare la apelul reclamantei Comuna A., prin
primar, solicitând respingerea ca nefondat, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de
judecată.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererilor de apel, Curtea reţine
următoarele:
În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii declarării memoriului de apel de către
reclamanta apelantă Comuna A.- prin primar, reţine Curtea următoarele:
Potrivit art. 468 alin. 1 Cod procedură civilă coroborat cu dispoziţiile art. 215 din
Legea nr. 62/2011, legea dialogului social, termenul de apel este de 10 zile de la comunicarea
hotărârii pronunţate de instanţa de fond.
Termenul de apel, fiind termen pe zile, se calculează pe zile libere, potrivit art. 181
alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă, neintrând în calcul nici ziua când a început să curgă, nici
ziua când s-a sfârşit termenul.
Apelantei reclamante i s-a comunicat hotărârea atacată la data de 24 mai 2018, aşa
cum rezultă din dovada de comunicare depusă la fila 150 dosar fond, procedura de
comunicare fiind legal îndeplinită.
Cererea de apel a fost depusă la Tribunalul Suceava la data de 7 iunie 2018, aşa cum
rezultă din menţiunea înscrisă pe cerere.
Deci, data comunicării hotărârii împotriva căreia s-a formulat apel fiind 24 mai 2018,
devine incidentă regula de calcul stabilită de art. 181 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă,
potrivit căreia, când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să
curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. Prin urmare, cele 10 zile în care putea fi
formulat apelul s-au încheiat la data de 4 iunie 2018.
Față de aceste considerente, reținând că a fost depus apelul după expirarea termenului
legal, Curtea urmează să admită excepția și în temeiul dispozițiilor legale menționate să
anuleze calea de atac promovată de reclamanta Comuna A.- prin primar ca tardiv formulată.
În analiza memoriului de apel declarat de pârâtul C. trebuie să începem prin a preciza
faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 477 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa de apel
va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant.
Această dispoziţie procedural civilă reglementează practic asupra limitelor efectului
devolutiv al apelului, determinate de ceea ce s-a apelat.
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, reluând judecata fondului, dar nu asupra tuturor problemelor

54

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

de fapt şi de drept invocate în faţa primei instanţe, ci doar cu privire la criticile formulate de
apelant.
De asemenea trebuie să mai indicăm şi faptul că anumite critici, în legătură cu
valoarea de hotărâre de consiliu local a procesului verbal din data de 29 mai 2015, lipsa
caracterului normativ al unei asemenea hotărâri, hotărârea din 4 octombrie 2016, neaplicarea
principiului neretroactivităţii, o pretinsă obligaţie a prestatorului de servicii de a restitui
diferenţa de preţ stabilită în mod nelegal, au fost invocate pentru prima dată de apelantul pârât
în faţa instanţei de apel cu ocazia concluziilor pe care le-a formulat asupra apelului pe care l-a
declarat în cauză, astfel încât instanţa de control judiciar nu se consideră legal sesizată cu
analiza acestor motive, 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.
Se reţin astfel următoarele asupra apelului declarat în cauză:
Potrivit prevederilor art. 43 alin.5 din Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare
de utilităţi publice, preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de
operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative
ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legilor speciale, cu
respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.
Prevederile art. 23 alin.1 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale,
dispun în sensul că sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, autorităţi
deliberative, prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii.
Faptul că partea apelantă nu ar fi avut cunoştinţă că nu a fost emisă o hotărâre a
consiliului local în care să fie stabilit preţul pentru colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor menajere, în acord cu cele stabilite prin procesul verbal din data de 29.05.2015,
respectiv la un preţ de 47 lei/mc + TVA, aspect invocat prin memoriul de apel, nu poate fi
reţinut de instanţa de control judiciar.
În primul rând vorbim de invocarea unei pretinse reprezentări pe care partea apelantă
ar fi avut-o la nivelul convingerii sale interioare, în legătură cu care nu a fost făcută nicio
dovadă şi nici nu ar fi fost posibilă vreo dovadă, în condiţiile în care ceea ce invocă pârâtul
este practic faptul că el a presupus că a fost aprobată respectiva hotărâre.
Or una dintre funcţiile procesuale ce compun activitatea instanţei de judecată este
cercetarea cauzei, cercetare care duce la stabilirea, în baza probelor administrate, a situaţiei de
fapt. Astfel, situaţia de fapt, asupra căreia instanţa trebuie să aplice normele de drept
substanţial, este cea care rezultă din probele care se administrează şi nu din pretinse false
reprezentări care s-ar fi manifestat la nivelul convingerii interioare a uneia sau alteia dintre
părţi.
În al doilea rând, trebuie să reţinem faptul că procesul verbal invocat a fost încheiat la
data de 29 mai 2015, în cadrul şedinţei ordinare de consiliu, fiind înregistrat sub nr.
5146/29.05.2015 şi este depus la filele 121-124 dosar fond.
Or, la fila 29 dosar fond este depus procesul verbal de negociere a tarifului pentru
colectare şi transport deşeuri menajere, din data de 30.04.2015 şi înregistrat sub nr.
3879/30.04.2015, încheiat între societatea prestatoare de servicii, reprezentată prin director şi
reclamanta din prezentul litigiu, reprezentată de pârâtul apelant, din care rezultă faptul că, în
urma negocierilor dintre părţi s-a stabilit ca preţul pentru colectare, transport şi depozitare
deşeuri menajere să fie de 47 lei/mc + TVA.
Cu aceeaşi dată a fost încheiat actul adiţional nr. 1/30.04.2015, între aceleaşi părţi
contractante şi înregistrat sub nr. ../30.04.2015, prin care se stabileşte că, începând cu data de
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1.06.2015, preţul pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere va fi de 47 lei/mc
+ TVA, existând într-adevăr menţiunea ”conform hotărârii de consiliu local”.
Însă o hotărâre de consiliu local în acest sens nu exista la data respectivă, iar şedinţa
extraordinară în care a fost negociat un asemenea preţ, fără a fi emisă însă o hotărâre care să
stabilească preţul respectiv, a avut loc o lună mai târziu, pe 29.05.2015, aşa cum mai sus am
arătat.
Actul adiţional, având în vedere data la care a fost încheiat şi nr. sub care a fost
înregistrat, rezultă că a fost practic rezultatul negocierii consemnate în cuprinsul procesului
verbal din data de 30.04.2015, înregistrat sub nr. ../30.04.2015, încheiat între societatea
prestatoare de servicii, reprezentată prin director şi reclamanta din prezentul litigiu,
reprezentată de pârâtul apelant.
Reţine astfel instanţa de control judiciar că în cauză nu au fost respectate prevederile
art. 43 alin.5 din Legea nr. 51/2006, potrivit cu care preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor
de utilităţi publice se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale.
Pârâtul apelant, la data la care a negociat şi stabilit preţul de 47 lei/mc, avea calitatea
de autoritate executivă a Comunei, nu deliberativă, în acord cu dispoziţiile art. 23 alin.1 din
Legea nr. 215/2001.
Preţul stabilit prin contractul de prestări servicii nr. 36/30.04.2014, de 29 lei/mc +
TVA, putea fi modificat numai în baza unei hotărâri de consiliu local, hotărâre care, în speţa
de faţă nu a existat la data la care a fost încheiat actul adiţional mai sus indicat.
Potrivit dispoziţiilor art. 254 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.
Aşadar, răspunderea patrimonială este una reparatorie, salariatul care a produs o
pagubă angajatorului fiind obligat să acopere acel prejudiciu, reîntregind patrimoniul afectat.
În legătură cu pretinsul cuantum nejustificat al despăgubirilor solicitate de reclamantă,
reţine Curtea următoarele:
Producerea unei pagube în patrimoniul angajatorului de către un salariat al său este de
esenţa răspunderii patrimoniale.
Inexistenţa prejudiciului sau imposibilitatea dovedirii lui conduce la exonerarea de
răspundere a celui în cauză.
Prejudiciul trebuie să fie real şi cert.
Evaluarea pagubei, întinderea despăgubirii, trebuie să se stabilească pe baza unor date
economice concrete iar dovada certitudinii prejudiciului cade în sarcina angajatorului, fiind
necesar ca din probele administrate să rezulte în mod neîndoielnic cuantumul pagubei.
La dosarul de fond au fost depuse ordinele de plată şi facturile, aferente intervalului
temporal iunie 2015 - august 2016, cu care partea reclamantă a înţeles să facă dovada
cuantumului prejudiciului imputat părţii pârâte.
Pentru intervalul iunie 2015 - decembrie 2015 au fost depuse următoarele facturi
emise de societatea prestatoare de servicii şi ordinele de plată cu care se face dovada achitării
respectivelor facturi:
- factura nr. 29869/30.06.2015 – pentru suma de 10.303,90 lei, pentru 176,8 mc,
achitată cu ordinele de plată nr. 564/28.08.2015 şi nr. 538/17.08.2015;
- factura nr. 4956/31.07.2015 – pentru suma de 13.346,12 lei, pentru 229 mc, achitată
cu ordinele de plată nr. 706/16.10.2015 şi nr. 741/30.10.2015;
- factura nr. 30483/31.08.2015 – pentru suma de 11.830,84 lei, pentru 203 mc, achitată
cu ordinul de plată nr. 801/26.11.2015;
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- factura nr. 30787/30.09.2015 – pentru suma de 6.964,46 lei, pentru 119,5 mc,
achitată cu ordinul de plată nr. 858/15.12.2015;
- factura nr. 30828/30.10.2015 – pentru suma de 6.673,06 lei, pentru 114,5 mc,
achitată cu ordinul de plată nr. 871/21.12.2015;
- factura nr. 31138/30.11.2015 – pentru suma de 7.162,61 lei, pentru 122,9 mc,
achitată cu ordinul de plată nr. 892/28.12.2015;
- factura nr. 31684/31.12.2015 – pentru suma de 6.935,32 lei, pentru 119 mc, achitată
cu ordinul de plată nr. 44/19.01.2016.
Prin urmare, cantitatea totală de deşeuri menajere pentru care au fost achitate
serviciile societăţii prestatoare în intervalul iunie 2015 - decembrie 2015, este de 1084,7 mc,
iar suma plătită, la un preţ de 47 lei pe mc şi 24% TVA, a fost de 63.216,31 lei.
Pentru aceeaşi cantitate de deşeuri menajere, însă la preţul de 29 lei pe mc şi 24%
TVA, preţul care trebuia avut în vedere, potrivit contractului de prestări servicii nr.
36/30.04.2014 şi care nu a fost în mod legal modificat, aşa cum mai sus s-a stabilit, trebuia
achitată suma de 39.005,812 lei: 1084,7*29=31.456,3; 31.456,3*24%=7549,512;
31.456,3+7549,512 = 39.005,81.
Diferenţa dintre suma achitată şi cea care trebuia de fapt plătită este de 24.210,5 lei şi
reprezintă practic prejudiciul care a rezultat din modificarea nelegală a preţului pentru
colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere.
Pentru intervalul ianuarie 2016 - august 2016 au fost depuse următoarele facturi emise
de societatea prestatoare de servicii şi ordinele de plată cu care se face dovada achitării
respectivelor facturi:
- factura nr. 31792/30.01.2016 – pentru suma de 6.643,92 lei, pentru 117,8 mc,
achitată cu ordinul de plată nr. 117/19.02.2016;
- factura nr. 32076/29.02.2016 – pentru suma de 9.475,20 lei, pentru 168 mc, achitată
cu ordinul de plată nr. 177/14.03.2016;
- factura nr. 32570/31.03.2016 – pentru suma de 6.768 lei, pentru 120 mc, achitată cu
ordinul de plată nr. 258/12.04.2016;
- factura nr. 32713/27.04.2016 – pentru suma de 6.768 lei, pentru 120 mc, achitată cu
ordinul de plată nr. 346/13.05.2016;
- factura nr. 33023/24.05.2016 – pentru suma de 5.527,20 lei, pentru 98 mc, achitată
cu ordinul de plată nr. 432/4.07.2016;
- factura nr. 33610/30.06.2016 – pentru suma de 7.726,8 lei, pentru 137 mc, achitată
cu ordinul de plată nr. 509/2.08.2016;
- facturile nr. 33887/30.07.2016 – pentru 120 mc şi nr. 33977/31.08.2016 - pentru 172
mc, aferente intervalului iulie-august 2016, au fost achitate cu ordinul de plată nr.
645/27.09.2016, la un preţ de 29 lei/mc, aşa după cum rezultă din calculul înscris pe acest
ordin de plată, respectiv: 292 mc cantitate de deşeuri menajere * 29 lei/mc = 8468 lei * 20%
TVA = 10.162 lei, exact suma achitată prin ordinul mai sus indicat, astfel încât pentru această
perioadă nu se poate reţine că a fost produs vreun prejudiciu.
Prin urmare, cantitatea totală de deşeuri menajere pentru care au fost achitate
serviciile societăţii prestatoare în intervalul ianuarie 2016 - iunie 2016, este de 760,8 mc, iar
suma plătită, la un preţ de 47 lei pe mc şi 20% TVA, a fost de 42.909,12 lei.
Pentru aceeaşi cantitate de deşeuri menajere, însă la preţul de 29 lei pe mc şi 20%
TVA, preţul care trebuia avut în vedere, potrivit contractului de prestări servicii nr.
36/30.04.2014 şi care nu a fost în mod legal modificat, aşa cum mai sus s-a stabilit, trebuia
achitată suma de 26.475,84 lei: 760,8*29=22.063,2; 22.063,2 *20%=4.412,64;
22.063,2+4.412,64 = 26.475,84.
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Diferenţa dintre suma achitată şi cea care trebuia de fapt plătită este de 16.433,28 lei
şi reprezintă practic prejudiciul care a rezultat din modificarea nelegală a preţului pentru
colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere.
Prin urmare, cuantumul total al prejudiciului care a rezultat din modificarea nelegală a
preţului pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, pentru intervalul temporal
iunie 2015 – iunie 2016, este de 40.643,78 lei (24.210,5 + 16.433,28).
Prevederile art. 249 din Codul de procedură civilă dispun în mod clar şi neechivoc în
sensul că cel care face o propunere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de
cazurile anume prevăzute de lege.
De asemenea, art. 272 din Codul muncii instituie sarcina probei în conflictele de
muncă în favoarea angajatorilor, iar în speţa de faţă reclamanta a făcut dovada cuantumului de
40.643,78 lei din pretenţiile pe care le solicită, cu respectarea prevederii din legislaţia muncii
enunţată.
În ceea ce priveşte motivul de apel prin care se invocă faptul că nu ar exista un raport
de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, în condiţiile în care prejudiciul a fost produs
ulterior, cu ocazia efectuării plăţilor, reţine instanţa de control judiciar următoarele:
Prin raport de cauzalitate se înţelege legătura necesară dintre două fenomene, dintre
care unul – cauza îl precede şi determină pe celălalt – efectul.
Acţiunea cauzei este de obicei posibilă numai în anumite condiţii, care nu se confundă
însă cu fenomenul numit cauză, ci numai îl însoţesc.
În speţa de faţă, cauza care a creat posibilitatea concretă şi certă pentru producerea
prejudiciului este tocmai fapta ilicită a pârâtului apelant, respectiv negocierea şi modificarea,
în afara cadrului legal, a preţului pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere,
care singură poate fundamenta răspunderea materială în sarcina autorului ei.
În ceea ce priveşte motivul de apel, prin care se critică hotărârea instanţei de fond sub
aspectul dispoziţiei cu privire la obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, reţine
Curtea, contrar celor susţinute prin memoriul de apel, că prima instanţă a făcut în cauză
aplicarea prevederilor art. 453 alin. 2 din Codul de procedură civilă, raportat la soluţia de
admitere în parte a acţiunii principale.
Astfel, pârâtul apelant a fost obligat la plata către reclamantă a sumei de 1500 de lei
cu titlu de cheltuieli de judecată, în condiţiile în faţa primei instanţe partea reclamantă a făcut
dovada unor cheltuieli de judecată în cuantum de 2500 de lei, reprezentând onorariu avocat,
dovedit cu chitanţele depuse la dosar.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin.2 din
Codul de procedură civilă, instanţa urmează să admită apelul declarat de pârâtul C. şi să
schimbe în parte sentinţa civilă atacată, în sensul că va obliga pârâtul să plătească reclamantei
suma de 40.643,78 lei, în loc de suma de 41.191 de lei, reprezentând plăţi nelegale din bugetul
local. Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei civile atacate, care nu sunt contrare
prezentei decizii.
3. Încetare de drept a contractului individual de muncă. Persoană reîncadrată în
executarea sentinţei primei instanţe. Îndreptăţirea la concediul de odihnă pentru munca
efectiv prestată până la soluţionarea definitivă a litigiului, soluţia fiind de respingere a
contestaţiei reclamantei.
Rezumat:
Conform dispoziţiilor art. 145 alin. 2 din Codul Muncii, „durata efectivă a
concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea
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legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordă proporţional cu activitatea prestată
într-un an calendaristic.”
Aceste dispoziţii legale sunt conforme Directivei nr. 2003/88/CE a Parlamentului
European şi Consiliului din 04 noiembrie 2003, privind unele aspecte ale organizării timpului
de muncă, care instituie obligaţia statelor membre de a lua măsurile necesare pentru ca
fiecare lucrător să beneficieze de un concediu anual plătit de cel puţin 4 săptămâni (art. 7
alin. 1).
CJUE a statuat, în hotărârea din 08 noiembrie 2018, dată în cauzele C-619/16 şi C684/16, că „…dreptul Uniunii se opune ca un lucrător să îşi piardă în mod automat zilele de
concediu anual plătit la care avea dreptul în temeiul dreptului Uniunii precum şi, în mod
corelativ, dreptul la o indemnizaţie financiară în temeiul acestui concediu neefectuat, doar
pentru faptul că nu a solicitat concediul înaintea încetării raportului de muncă (sau în
perioada de referinţă). Aceste drepturi nu se pot stinge decât dacă lucrătorului i s-a oferit
efectiv posibilitatea de către angajator, în special printr-o informare corespunzătoare din
partea acestuia din urmă, de a efectua zilele de concediu în cauză în timp util, aspect care
trebuie dovedit de angajator. Astfel, lucrătorul trebuie să fie considerat ca fiind partea
vulnerabilă în cadrul raportului de muncă”.
Aşadar, pentru munca efectiv prestată în cursul anului 2017, reclamanta este
îndreptăţită la concediu de odihnă.
Conform dispoziţiilor art. 146 alin. (4) din Codul Muncii, „compensarea în bani a
concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual
de muncă”, cum este cazul în speţă.
(Dosar nr. 2787/86/2018, decizia nr. 644 din 12.06.2019)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 02.08.2018, înregistrată cu
numărul de dosar 2787/86/2017, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta Creşa de copii
B., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate începând cu data de
11.11.2017 nulitatea contractului său individual de muncă nr. 122/3.02.2014 încheiat pe
durată nedeterminată cu pârâta; obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti ce i se cuvin
pentru concediul neefectuat în anul 2017 (20 de zile) - respectiv suma de 2.470 lei; obligarea
pârâtei la plata indemnizaţiei concediului medical pentru perioada 01.11.2017 - 10.11.2017, în
cuantum de 1.120 lei; cu cheltuieli de judecată.
În fapt, arată reclamanta că la data de 22.01.2014 s-a pensionat pentru limită de vârstă,
conform Deciziei nr. 317503/22.01.2014.
La data de 3.02.2014 pârâta a încheiat contractul individual de muncă nr.
122/03.02.2014, pe durată nedeterminată, în condiţiile art. 22 alin. (7) din OUG nr. 144/2008.
La data de 13.01.2017 pârâta a emis Decizia nr. 4/13.01.2017, de încetare a
contractului individual de muncă, în temeiul art. 56 lit. c) Codul muncii.
Decizia a fost anulată pentru acest temei de drept, prin sentinţa civilă nr.
397/03.04.2017 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosar nr. ....
Prin Decizia nr. 19/10.04.2017 a fost reintegrată în muncă până la data de 01.11.2017
şi a primit drepturile salariale reprezentând salariul pentru perioada 03.02.2014-01.11.2017.
La data de 01.11.2017 a intrat în concediu medical, conform certificatului medical
seria CCMAK nr. .... din 01.11.2017, depus la pârâtă.
La aceeaşi dată, pârâta a emis Decizia nr. 42/01.11.2017 de încetare a contractului
individual de muncă, cu încălcarea art. 60 din Codul muncii, în condiţiile în care începând cu
data de 01.11.2017 se afla în concediu medical.
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La data de 05.07.2018 a solicitat pârâtei să-şi dea acordul, în temeiul art. 57 alin. (6)
Codul muncii, pentru constatarea nulităţii contractului de muncă nr. 122/03.02.2014, încheiat
pe o durată nedeterminată.
Pârâta a refuzat, ceea ce a determinat-o să formuleze prezenta acţiune.
În drept, au fost invocate art. 57 alin. (7) Codul muncii pentru nulitatea contractului de
muncă, art.146 alin. (4) Codul muncii pentru compensarea în bani a concediului de odihnă
neefectuat în 2017 şi concediul pentru incapacitate temporară de muncă, coroborat cu art. 39
alin. (1) lit. c) şi lit. n) raportat la art. 50 lit. b) Codul muncii.
În dovedirea acţiunii au fost depuse la dosar înscrisuri.
Pârâta Creşa B., prin întâmpinarea depusă la data de 30.08.2018, a solicitat
respingerea acţiunii.
În fapt, se arată că acţiunea este făcută de asemenea manieră, pentru inducere în eroare
şi obţinere pe această cale a capetelor 2 şi 3 din cerere (deja tranşate în alte dosare), prin
considerarea drepturilor băneşti şi concediului ca legate de nulitate şi nu de încetare contract.
Contractul de muncă a încetat de drept ca urmare a unei interdicţii legale (OG
144/2008, art. 22), aşa cum s-a stabilit în dosarul ... Tribunalul iniţial a admis, iar Curtea, prin
Decizia civilă 669/2017, a respins acţiunea. Decizia 669/2017 a rămas în fiinţă şi după
încercarea de revizuire, obiect al dosarului.... al Curţii de Apel Suceava - Decizia 1078/
14.12.2017, şi în Dosar nr. ...- Sentinţa civilă nr. 166/29.01.2018 a Tribunalului Suceava,
Decizia civilă nr. 533/21.06.2018 a Curţii de Apel Suceava, cu cerere de strămutare respinsă
prin încheierea ../18.05.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosar nr. ....
Se menţionează că şi pentru acest dosar s-a făcut cerere de strămutare, cu termen la 2
octombrie 2018 - Dosar nr. ... al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Art. 56 şi art. 57 Codul Muncii privesc cazurile de încetare de drept a contractului de
muncă, unele care nu pot fi acoperite sub nici o formă şi altele care pot fi acoperite prin
emiterea unui act corect.
În cazul de faţă, încetarea contractului a avut loc în baza interdicţiei legale din legea
specială (OG nr. 144/2008) şi după două hotărâri definitive nu se mai poate introduce o cerere
în care să se solicite nulitatea aceluiaşi contract (din 2014).
Odată că e autoritate de lucru judecat pe capetele de cerere 2 şi 3, iar prin schimbarea
pe „nulitate” nu şi pentru punctul 1 al acţiunii, apoi faţă de termenul de introducere a unei
astfel de acţiuni prevăzute de art. 268 Codul muncii cu art. 211 Legea 62/2011 (lit. b),
contestatoarea nu mai este în termenul prevăzut de lege pentru acţiune.
Încadrarea pe art. 57 alin. (7) apare ca special făcută pentru obţinerea pe altă cale a
punctelor 2 şi 3 din acţiune şi nu concordă cu solicitarea nulităţii pe acordul părţilor.
Cu privire la decizia de reîncadrare nr. 19/10.04.2017, a se observa motivarea dată de
Curtea de Apel Suceava prin Decizia nr. 533/21.06.2018.
În dovedirea susţinerilor din întâmpinare s-a solicitat încuviinţarea probei cu
înscrisuri.
Prin încheierea din 20.12.2018, instanţa a respins ca neîntemeiate excepţiile autorităţii
de lucru judecat, tardivităţii şi lipsei de interes, excepţii invocate prin întâmpinare, pentru
motivele prezentate în respectiva încheiere.
Pentru justa soluţionare a cauzei instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu
înscrisurile depuse la dosar.
Prin sentinţa nr. 60 din 28 ianuarie 2019, Tribunalul Suceava a admis, în parte,
acţiunea şi a obligat pârâta la plata către reclamantă a contravalorii concediului de odihnă
neefectuat în cursul anului 2017, calculat proporţional prin raportare la zilele lucrate în
perioada 01.01.2017-16.01.2017 şi 10.04.2017-01.11.2017, precum şi la plata sumei de 300
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de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat, calculat proporţional
cu pretenţiile admise.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut următoarele:
În fapt, reclamanta s-a pensionat la data de 22.01.2014 pentru limită de vârstă,
conform Deciziei nr. 317503/22.01.2014.
La data de 03.02.2014 pârâta a încheiat contractul individual de muncă nr. 122/
03.02.2014, pe durată nedeterminată, în condiţiile art. 22 alin. (7) din OUG nr. 144/2008, iar
la data de 13.01.2017 pârâta a emis Decizia nr. 4/13.01.2017, de încetare a contractului
individual de muncă, în temeiul art. 56 lit. c) Codul muncii. Această din urmă decizie a fost
anulată prin sentinţa civilă nr. 397/03.04.2017, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosar nr.
... Drept urmare, prin Decizia nr. 19/10.04.2017 reclamanta a fost reintegrată în muncă până la
data de 01.11.2017 şi a primit drepturile salariale reprezentând salariul pentru perioada
03.02.2014-01.11.2017.
Solicitarea reclamantei de a se constata nulitatea contractului individual de muncă
nr.122/03.02.2014 nu poate fi reprimită raportat la motivarea Curţii de Apel, prin care se
explică situaţia reclamantei faţă de dispoziţiile OUG 144/2008. Derogarea dată de această
ordonanţă se referă strict la sistemul sanitar, unde vârsta maximă pentru asistenţii medicali
este 65 ani, vârstă pe care contestatoarea o are deja împlinită (anul naşterii 1951). De
asemenea, tribunalul a constatat că în prezenta cauză nu se invocă niciun motiv de nulitate a
contractului individual de muncă, care să fi existat la data încheierii acestuia.
La data încheierii contractului individual de muncă nr.122/03.02.2014, după data
pensionării pentru limită de vârstă, reclamanta avea vârsta de 63 de ani, vârsta standard de
pensionare, caz în care nu-i puteau fi aplicate dispoziţiile OUG nr.144/2008, care se referă
strict la asistenţii medicali ce aparţin de Ministerul Sănătăţii (şi nu asistentului care este inclus
în sistemul de salarizare asimilat la Familia ocupaţională sănătate, asistenţă socială).
Prin decizia nr. 42 din 01.11.2017 s-a dispus încetarea de drept a contractului
individual de muncă al contestatoarei A. faţă de decizia civilă nr. 669/2017 a Curţii de Apel
Suceava, prevederile art. 22 alin 4 din OUG 144/2008 şi art. 11 din Legea 53/2003.
Prin decizia civilă nr. 669/2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr.
.., s-a respins cererea contestatoarei de reintegrare în funcţia de asistent medical principal şi
plata drepturilor salariale începând cu data de 16.01.2017, având în vedere art. 22 al. 4 din OG
nr. 144/2008, care prevede interdicţia legală ca după împlinirea vârstei de 65 de ani, aceasta
să mai poată profesa în sistemul public.
S-a reţinut de către Curtea de Apel în considerentele deciziei că excepţia de la această
interdicţie, prevăzută în art. 22 alin. 7 din O.U.G. nr. 144/2008, nu a fost invocată de părţi.
În concluzie, s-a arătat că având în vedere că la data de 16.01.2017 reclamantaintimată depăşise vârsta limită de 65 de ani până la care putea profesa în sistemul public,
aceasta nu mai poate continua activitatea în cadrul apelantei-instituţie publică, întrucât se
încalcă dispoziţiile art. 11 din Codul muncii, conform cărora „clauzele contractului individual
de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte
normative ori prin contracte colective de muncă”.
Aspectele invocate prin contestaţie au fost analizate de Curtea de Apel Suceava, a fost
avut în vedere contractul individual de muncă nr. 122 din 3.02.2004 încheiat pe durată
nedeterminată şi s-a reţinut cu putere de lucru judecat că, întrucât la data de 16.01.2017
reclamanta-intimată depăşise vârsta limită de 65 de ani până la care putea profesa în sistemul
public, aceasta nu mai poate continua activitatea în cadrul apelantei-instituţie publică întrucât
se încalcă dispoziţiile art. 11 din Codul muncii, conform cărora „clauzele contractului
individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit
prin acte normative ori prin contracte colective de muncă“.
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Faţă de cele reţinute cu putere de lucru judecat de Curtea de Apel Suceava în decizia
civilă nr. 669/2017 în legătură cu data încetării de drept a contractului individual de muncă,
tribunalul a înlăturat şi susţinerile contestatoarei în legătură cu nulitatea deciziei pentru că
produce efecte retroactive.
Astfel, tribunalul a constatat că, faţă de încetarea de drept a contractului individual de
muncă, este irelevantă în cauză situaţia că în perioada 01.11.2017-11.11.2017 contestatoarea
s-a aflat în concediu medical.
În urma analizării perioadelor lucrate efectiv în cursul anului 2017, în funcţie de
soluţiile pronunţate de instanţa de judecată şi amintite mai sus, s-a constatat că reclamanta
este îndreptăţită la plata indemnizaţiei concediului de odihnă aferentă perioadelor 01.01.201716.01.2017 şi 10.04.2017-01.11.2017, motiv pentru care prima instanţă a admis acest capăt de
cerere, respingând în rest acţiunea ca neîntemeiată.
Împotriva acestei hotărâri a formulat apel pârâta Creşa de Copii B., criticând-o
pentru netemeinicie şi nelegalitate.
În motivarea apelului s-a arătat că deşi Curtea de Apel Suceava prin decizia nr.
669/2017 a respins cererea de reintegrare formulată de A. începând cu data de 16.01.2017,
precum şi plata retroactivă a drepturilor salariale, tot cu aceeaşi dată, prima instanţă nu a luat
în considerare aceste argumente, încălcând practic o hotărâre judecătorească a unei instanţe de
control.
În ciuda faptului că la dosarul cauzei au fost depuse copii de pe sentinţele date în
dosarul civil nr. .., prima instanţă nu a luat în considerare aceste argumente temeinice invocate
de către apelanta pârâtă, contrazicând cele statuate de Curtea de Apel, prin acordarea de către
reclamantă a contravalorii concediului de odihnă neefectuat în cursul anului 2017, calculat
proporţional prin raportare la zilele lucrate în perioada 01.01.2017-16.01.2017 şi 10.04.201701.11.2017, precum şi la plata sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată,
proporţional cu pretenţiile admise.
A apreciat apelanta pârâtă că admiterea acestor pretenţii echivalează cu faptul că
tribunalul a apreciat ca fiind valid contractul individual de muncă al intimatei pârâte A. până
la data de 01.11.2017, ipoteză care însă, în opinia sa, contrazice în totalitate dispozitivul
deciziei Curţii de Apel Suceava nr. 669/2017.
A mai arătat apelanta pârâtă că sunt eronate concluziile la care a ajuns prima instanţă
şi prin raportare la dispozitivul sentinţei civile nr. 669/2017 a Curţii de Apel Suceava.
Termenul de valabilitate al contractului de muncă al reclamantei A. nu poate depăşi
data la care a fost dată sentinţa civilă nr. 669/2017 a Curţii de Apel Suceava, respectiv
28.09.2017, dacă per a contrario s-ar considera ca temeinic şi legal ceea ce susţine în
dispozitiv prima instanţă.
A considerat apelanta pârâtă că se pune întrebarea de ce prima instanţă nu a acordat şi
concediul medical solicitat de reclamantă, dacă a considerat valabil contractul individual de
muncă până la data de 01.11.2017.
A apreciat că aceste concluzii sunt contradictorii, fără a avea o motivare logică şi
legală.
O altă critică adusă sentinţei apelate vizează lipsa motivării acesteia în drept,
evidenţiind apelanta pârâtă că nu a fost arătat temeiul legal în baza căruia pârâta a fost
obligată la plata către reclamantă a contravalorii concediului de odihnă neefectuat în cursul
anului 2017, calculat proporţional prin raportare la zilele lucrate în perioada 01.01.201716.01.2017 şi 10.04.2017-01.11.2017.
În dovedire, apelanta pârâtă a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, precum şi
orice alte probe a căror necesitate reiese din dezbateri ca fiind necesară soluţionării cauzei.
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În drept au fost invocate dispoziţiile art. 466, art. 467, art. 468, art. 470 şi urm. din
Codul de procedură civilă.
Intimata reclamantă A. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acestuia,
apreciind ca fiind nefondate criticile aduse de apelanta pârâtă.
Apelanta pârâtă Creşa de Copii B. a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a
reiterat motivele din cererea de apel.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477 şi 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:
Apelanta critică hotărârea primei instanţe, prin care a fost obligată la plata către
reclamantă a contravalorii concediului de odihnă neefectuat în cursul anului 2017, calculat
proporţional zilelor efectiv lucrate, arătând că aceasta contravine deciziei nr. 669 din
28.09.2017 a Curţii de Apel Suceava, pronunţată în dosarul nr. .., că nu este motivată în drept
şi, respectiv, că este contradictorie faţă de soluţia de respingere a pretenţiei reclamantei
privind plata indemnizaţiei concediului medical din perioada 01.11.2017-10.11.2017.
Prin decizia nr. 669/28.09.2017 a Curţii de Apel Suceava – Secţia I Civilă, pronunţată
în dosarul nr. .., a fost admis apelul declarat de pârâta Creşa B. împotriva sentinţei civile nr.
397/03.04.2014 a Tribunalului Suceava şi schimbată în parte această sentinţă, în sensul
respingerii ca nefondate a cererilor reclamantei de reintegrare în funcţia de asistent medical
principal şi de plată a drepturilor salariale începând cu data de 16.01.2017. Totodată, a fost
păstrată dispoziţia din sentinţa atacată privind anularea deciziei de concediere nr.
4/13.01.2017 emisă de pârâtă.
În executarea sentinţei civile nr. 397/03.04.2014 a Tribunalului Suceava, pârâta a emis
decizia nr. 19/10.04.2017, de reintegrare a reclamantei în funcţia de asistent medical principal,
cu acordarea retroactivă a tuturor drepturilor salariale de la data de 16.01.2017 şi până la
reintegrarea efectivă în unitate.
Ulterior pronunţării deciziei nr. 669/28.09.2017 a Curţii de Apel Suceava, pârâta a
emis decizia nr. 42/01.11.2017 prin care a dispus încetarea de drept a contractului individual
de muncă al reclamantei cu începere de la data de 16.01.2017. Această decizie a fost
contestată de către reclamantă, iar prin decizia nr. 533/21.06.2018 pronunţată de Curtea de
Apel Suceava în dosarul nr. ..., definitivă, contestaţia a fost respinsă.
A reţinut instanţa de apel în considerentele acestei decizii că „…pârâta intimată era
obligată să pună în executare sentinţa civilă nr. 397/03.04.2017 a Tribunalului Suceava, prin
care s-a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul reintegrării contestatoarei pe
postul anterior ocupat, având în vedere caracterul definitiv şi executoriu de drept al hotărârilor
pronunţate în fond în materia litigiilor de muncă (art. 274 din Codul muncii). Însă, odată ce
Curtea de Apel Suceava prin decizia civilă nr. 669 din 28.09.2017 a schimbat, în parte,
sentinţa civilă nr. 397/03.04.2017 a Tribunalului Suceava, în sensul că a respins ca nefondate
cererile reclamantei de obligare a pârâtei la reintegrarea în funcţia de asistent medical
principal și la plata drepturilor salariale începând cu data de 16.01.2017, nu mai puteau fi
menţinute efectele sentinţei puse în executare de pârâtă prin decizia nr.19/10.04.2017 cu
privire la aceste dispoziţii.”
Aşadar, în perioadele 01.01-16.01.2017 şi 10.04-01.11.2017 reclamanta a desfăşurat
activitate în cadrul pârâtei apelante, în funcţia de asistent medical principal, în baza
contractului individual de muncă nr. 122/03.02.2014 şi, respectiv, a deciziei nr. 19/10.04.2017
emisă de pârâtă, decizie care şi-a încetat efectele la data de 01.11.2017, data emiterii deciziei
nr. 42. De altfel, pârâta nu contestă acest aspect şi nici faptul că pentru activitatea desfăşurată
în anul 2017 reclamanta a primit drepturile salariale cuvenite.
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În conformitate cu dispoziţiile art. 144 din Codul Muncii, „dreptul la concediul de
odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu
poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.”
Conform dispoziţiilor art. 145 alin. 2 din Codul Muncii, „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.”
Aceste dispoziţii legale sunt conforme Directivei nr. 2003/88/CE a Parlamentului
European şi Consiliului din 04 noiembrie 2003, privind unele aspecte ale organizării timpului
de muncă, care instituie obligaţia statelor membre de a lua măsurile necesare pentru ca fiecare
lucrător să beneficieze de un concediu anual plătit de cel puţin 4 săptămâni (art. 7 alin. 1).
CJUE a statuat, în hotărârea din 08 noiembrie 2018, dată în cauzele C-619/16 şi C684/16, că „…dreptul Uniunii se opune ca un lucrător să îşi piardă în mod automat zilele de
concediu anual plătit la care avea dreptul în temeiul dreptului Uniunii precum şi, în mod
corelativ, dreptul la o indemnizaţie financiară în temeiul acestui concediu neefectuat, doar
pentru faptul că nu a solicitat concediul înaintea încetării raportului de muncă (sau în perioada
de referinţă). Aceste drepturi nu se pot stinge decât dacă lucrătorului i s-a oferit efectiv
posibilitatea de către angajator, în special printr-o informare corespunzătoare din partea
acestuia din urmă, de a efectua zilele de concediu în cauză în timp util, aspect care trebuie
dovedit de angajator. Astfel, lucrătorul trebuie să fie considerat ca fiind partea vulnerabilă în
cadrul raportului de muncă”.
Aşadar, pentru munca efectiv prestată în cursul anului 2017, reclamanta este
îndreptăţită la concediu de odihnă.
Conform dispoziţiilor art. 146 alin. (4) din Codul Muncii, „compensarea în bani a
concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual
de muncă”, cum este cazul în speţă.
Contrar opiniei apelantei, hotărârea primei instanţe nu contravine hotărârilor
judecătoreşti menţionate, în prezenta cauză fiind în discuţie, astfel cum s-a arătat,
recunoaşterea unui drept al reclamantei corelativ muncii efectiv desfăşurate la pârâtă în cursul
anului 2017.
Tot astfel, este nefondată critica apelantei potrivit căreia hotărârea atacată este
contradictorie şi fără o motivare logică, în raport de soluţia de respingere a cererii reclamantei
privind plata indemnizaţiei de concediu medical pentru perioada 01.112017-10.11.2017.
Dreptul la concediul de odihnă şi dreptul la concediul medical au reglementări
distincte, iar pentru a beneficia de concediu medical plătit persoana în cauză trebuie să aibă
calitatea de „asigurat”, astfel cum este definită prin dispoziţiile art. 1 din OUG nr. 158/2005,
respectiv să realizeze venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual
de muncă. Or, astfel cum corect a reţinut prima instanţă, perioada concediului medical
menţionată de reclamantă, 01.11-11.11.2017, este ulterioară încetării de drept a contractului
individual de muncă al acesteia, astfel că fostul angajator nu are vreo obligaţie legală sub
acest aspect.
Cât priveşte critica apelantei privind nemotivarea în drept a sentinţei atacate, Curtea
reţine că, într-adevăr, în considerentele hotărârii examinate nu se regăsesc temeiurile de drept
pe care instanţa de fond şi-a întemeiat soluţia pronunţată. Acest aspect nu este însă de natură a
determina admiterea apelului şi schimbarea sentinţei atacate astfel cum susţine apelanta, fiind
complinit de instanţa de apel, cum mai sus s-a arătat.
Constatând că nu sunt date motivele invocate de pârâtă instanţa, văzând şi dispoziţiile
art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, urmează a respinge apelul ca nefondat.
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4. Plata indemnizaţiei de concediu medical conform art. 36 alin. 1 din OUG nr.
158/2005
Rezumat:
Din dispoziţiile art. 36 alin. 1 din OUG nr. 158/2005 rezultă că plata indemnizației de
concediu medical este condiţionată de prezentarea certificatului de concediu medical eliberat
în conformitate cu dispoziţiile legale, acesta constituind documentul justificativ pentru plată.
În lipsa certificatului de concediu medical nu se poate plăti indemnizația de concediu
medical, indiferent care ar fi motivele pentru care certificatul de concediu medical nu a fost
întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale. Eventuala culpă a angajatorului în legătură cu
greşita completare a certificatului de concediu medical poate fi analizată în contextul
angajării răspunderii acestuia în conformitate cu dispoziţiile art. 253 din Codul muncii, dar
nu poate determina obligarea angajatorului la plata indemnizației de concediu în condiţiile
art. 36 din OUG nr. 158/2005.
(Decizia nr. 928 din 17 octombrie 2019, dosar nr. 59/40/2019)
Hotărârea :
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani sub nr. ../40/2019* - ca urmare
a declinării competenţei de soluţionare a cauzei prin încheierea din 21.01.2019 pronunţată de
Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr.
../40/2019 - reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâtele U.A.T. Municipiul B. şi Direcţia
de Asistenţă Socială B., solicitând:
1. să se constate că dreptul său la plata zilelor de concediu medical a fost încălcat de
către DAS B.;
2. să se constate refuzul soluţionării cererii depusă la UAT B. în data de 14.12.2018;
3. să se constate că adresa nr. 19549/28.11.2018 emisă de DAS B. nu a fost
comunicată;
4. să se anuleze Adresa nr. 19549/28.11.2018 emisă de DAS B.;
5. să se constate că Dispoziţia nr. 781/29.11.2018 a Directorului executiv DAS B. nu a
fost comunicată până în data de 14.12.2018;
6. să se anuleze Dispoziţia nr. 781/29.11.2018 Directorului executiv DAS B. din cauza
faptului că Adresa nr. 19549/28.11.2018 emisă de DAS B. nu a fost comunicată;
7. să se dispună anularea tuturor actelor ulterioare rezultate din Dispoziţia nr.
781/29.11.2018 Directorului executiv DAS B.;
8. să fie obligat pârâtul DAS B. la plata drepturilor rezultate din concediile medicale.
În motivare, reclamantul a arătat că, la data de 19.11.2018, a depus la DAS B.
certificatul de concediu medical seria CCMAL nr. 1330508, solicitând eliberarea unei
adeverinţe cu numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat în ultimul an.
Având în vedere starea de sănătate, medicul său a afirmat că mai are nevoie de zile de
concediu medical pentru tratarea bolilor şi recuperarea sănătăţii. Astfel DAS B. îi eliberează
Adeverinţa nr. 18879/19.11.2018, din care reiese că are 80 de zile de concediu medical, iar în
data de 21.11.2018 medicul său îi eliberează certificatul de concediu medical seria CCMAL
nr. 133058, pe care l-a depus la DAS B. în data de 22.11.2018.
Aceste concedii medicale i-au fost returnate în data de 18.12.2018 şi nu la data
depunerii lor, spunându-i-se că a depăşit numărul de zile legal şi că trebuie să meargă la
Comisia specială medicală pentru avizare. Acest lucru nu se poate face retroactiv, adică în
decembrie pentru luna noiembrie.
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Mai mult, ținând cont de recomandările medicului şi nevrând să depăşească numărul
de zile de concediu medical, a solicitat în data de 23.11.2018 (înainte de expirarea concediului
medical) să i se acorde o perioadă de 30 de zile de concediu fără plată, încercând astfel să nu
afecteze bugetul instituţiei până la recuperarea sa din punct de vedere al sănătăţii, menţionând
că va fi plecat din localitate.
Cu adresa nr. 19549/28.11.2018 i s-au aprobat doar 10 zile din cele 30 solicitate.
Adresa menţionată mai sus nu i-a fost comunicată.
În baza acestei adrese s-a dat Dispoziţia nr. 781/29.11.2018 care dispune suspendarea
contractului de muncă numai pentru 10 zile.
Nici această dispoziţie nu i-a fost comunicată.
Reclamantul a apreciat că necomunicarea adresei menţionate şi a deciziei menţionate
sunt motive de nulitate a acestora, putând fi atacate în conformitate cu art. 211 lit. a) din
Legea 62/2011 republicată în termen de 45 de zile de la data când „cel interesat a luat
cunoştinţă de măsura dispusă”. Reclamantul a luat la cunoştinţă de această adresă şi de
dispoziţia menţionată în data de 14.12.2018, dată la care a înţeles să se adreseze cu solicitări
către autoritatea tutelară, cereri care în măsura refuzului rezolvării în termenul legal să fie
interpretate ca plângere administrativa în conformitate cu Legea 554/2004.
În perioada cuprinsă între data de 26.11.2018 - 14.12.2018 a fost plecat în localitatea ..
(la socri), în acel loc neavând semnal pe telefon. Motivul plecării a fost simplu, starea de
sănătate necesita pentru tratare şi recuperare repaus la pat într-un mediu foarte cald. A revenit
în B. doar pentru controalele medicale în data de 03.12.2018 şi 10.12.2018, date când a fost
adus cu maşina şi dus imediat înapoi. Nu a trecut pe la domiciliu.
La domiciliu nu putea sta într-un mediu foarte cald decât cu multe cheltuieli
suplimentare, iar îngrijirea sa la socri a fost deosebită. Faptul că organismul său e mai sensibil
la temperaturi mici şi la schimbări climatice bruşte nu înseamnă că nu are dreptul la refacerea
stării de sănătate cu atât mai mult cu cât a încercat să facă acest lucru fără a afecta bugetul
instituţiei.
În conformitate cu art. 54 din Legea 53/2003, contractul poate fi suspendat prin
acordul părţilor pe perioada concediilor fără plată.
Dacă i s-ar fi comunicat că angajatorul este de acord doar cu perioada de 10 zile ar fi
procedat în consecinţă, atacând adresa menţionată şi decizia menţionată. A fost sigur, având
în vedere starea precară de sănătate, că angajatorul va fi de acord cu perioada de concediu fără
plată. Cu toate acestea, este în termenul de contestare a acestor acte luând în considerare
faptul că a aflat de ele în data de 14.12.2018, şi separat de aceasta, de pe 29.11.2018 până pe
14.01.2019, este exact perioada procedurală de contestare (ultima zi fiind 12.01.2019 nelucrătoare).
În dovedire, proba cu înscrisuri şi proba cu martorul ... (teza probatorie cu privire la
perioada petrecută în ...).
Temei legal : art. 1, 8, 11, Legea 554/2004, coroborat cu art. 211 lit. a) din Legea
62/2011 republicată, art. 54 din Legea 53/2003, etc.
Pârâtul Municipiul B. a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive a Municipiului B. şi a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă şi
nefondată.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 72 din Legea nr. 134/2010 privind Codul
de procedură civilă, a formulat cerere de chemare în garanţie a Direcţiei de Asistentă Socială
B. reprezentat prin dl. director executiv .., ca persoană juridică distinctă, responsabilă de
stabilirea si plata drepturilor salariate.
În motivare, pârâtul a arătat că UAT B. nu este angajator pentru reclamantul A.,
neavând niciun fel de raporturi contractuale (de muncă sau de serviciu) cu acesta.
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Reclamantul A. este angajatul Direcţiei de Asistenţă Socială B., instituţie publică cu
personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului B.
Pe cale de consecinţă, Municipiul B. nu are calitate procesuală în acest dosar, nefiind
angajator al reclamantului.
Mai mult decât atât, a solicitat a se avea în vedere şi următoarele aspecte:
În luna decembrie 2018, prin adresa nr. 31591 din 14.12.2018, reclamantul A. a
solicitat primarului Municipiului B. să dispună plata zilelor de concediu medical acordat
conform adeverinţei nr. 18879/19.11.2018 emisă de D.A.S. B.
Prin adresa nr. 31519 din 21.12.2018, UAT Municipiul B. i-a formulat reclamantului
răspuns, expediat cu confirmare de primire la adresa de domiciliu indicată. Plicul a fost
returnat UAT Municipiul B., în data de 10.01.2019, pe motivul lipsei de la domiciliu a
petentului. Plicul cu răspunsul a fost retrimis pe aceeaşi dată, de această dată fiind primit de
reclamant.
În acest răspuns i se comunică reclamantului temeiul legal de plată al concediilor
medicale, respectiv OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi faptul că
plata se face de către angajator.
De asemenea, i s-a adus la cunoştinţă faptul că plata concediului medical se face de
către angajatorul său, respectiv Direcţia de Asistenţă Socială, sens în care este nevoie să
clarifice cu această instituţie toate aspectele ce ţin de evidenţa zilelor de concediu medical
efectuate în ultimele 12 luni.
Toate plângerile susnumitului au fost direcţionate şi către Direcţia de Asistenţă Socială
B.
În ceea ce priveşte admiterea cererii de chemare în garanţie a Serviciului Public Local
de Asistentă Socială B., a arătat că acesta este serviciu public de interes local, cu personalitate
juridică, care funcţionează sub autoritatea Municipiului B., înfiinţat prin Hotărârea nr. 64/27
februarie 2003 a Consiliului Local al Municipiului B. Potrivit art. 29 din HCL 231/2014
„Conducerea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială este asigurată de directorul
executiv. Directorul executiv al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială este numit şi
eliberat din funcţie de către Consiliul Local al municipiului B. în condiţiile legii”, iar potrivit
art. 30 „Directorul se subordonează Primarului Municipiului B şi Consiliului Local şi
coordonează activitatea următoarelor direcţii/servicii /compartimente din componenţa
Serviciului Public Local de Asistenţă Socială - compartiment resurse umane, salarizare”.
Potrivit considerentelor Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie din Decizia nr. 13/2016, în
cadrul litigiilor de muncă având ca obiect plata unor drepturi salariale, precum este şi cazul
acestui dosar, calitatea procesuală pasivă are doar angajatorul care are prerogativa stabilirii şi
plăţii drepturilor salariale, iar nu ordonatorul principal de credite, care nu are o astfel de
atribuţie.
În prezenta cauză, Direcţia de Asistenţă Socială B. nu este chemată să răspundă pentru
Municipiul B., ci Municipiul B. este chemat să răspundă pentru neîndeplinirea atribuţiilor de
către Direcţia de Asistenţă Socială B., ceea ce contravine prevederilor art. 222 Cod civil.
Altfel spus, Municipiul B. nu poate răspunde pentru neplata drepturilor salariale cuvenite
reclamantului, deoarece nu el este angajatorul, ci DAS.
Pe fond, pârâtul a considerat acţiunea reclamantului ca inadmisibilă în raport cu
prevederile legale în vigoare, şi în consecinţă a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă.
Reclamantul este angajat al Direcţiei de Asistenţă Socială, şi nu al Municipiului B.
Calitate procesuală pasivă are doar angajatorul (DAS) care are prerogativa stabilirii şi
plăţii drepturilor salariale, iar nu ordonatorul principal de credite, care nu are o astfel de
atribuţie.
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În concluzie, Municipiul B. nu se află într-un raport juridic de muncă cu reclamantul,
atribuţiile stabilirii şi plăţii drepturilor salariale, inclusiv plata zilelor de concediu medical
revenind angajatorului.
În dovedire, a depus la dosar înscrisuri.
Pârâta DAS B. a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia necompetenţei
materiale a instanţei de dreptul muncii cu privire la soluţionarea capetelor 2, 3, 4 şi 7 din
cererea reclamantului, apreciind că acestea sunt de competenţa secţiei de contencios
administrativ a tribunalului fiind întemeiate pe disp. Legii nr. 554/2004.
Totodată, a invocat excepţia tardivităţii cererii de anulare a dispoziţiei nr. 781/
29.11.2018, întrucât adresa nr. 19549/28.11.2018, prin care angajatorul a comunicat
salariatului aprobarea concediului fără plată pentru 10 zile, respectiv în perioada 26.11.2018 10.12.2018, a fost comunicată pe adresa de e-mail a acestuia, de pe două adrese de e-mail în
data de 29.11.2018, ora 8,58. Astfel, termenul de 30 zile prevăzut de art. 268 din Codul
muncii, respectiv termenul de 45 zile prevăzut de Legea 62/2011, a început să curgă la data de
30.11.2018 şi s-a împlinit la datele de 29.12.2018, respectiv 13. 01. 2019 zi nelucrătoare, deci
14.01.2019-în timp ce acţiunea a fost depusă la data de 16.01.2019.
Iar, dacă se ia în considerare data luării la cunoştinţă ca fiind 04.12.2018, când s-a
afişat prima adresă pe uşa domiciliului salariatului, termenul de 30 zile a expirat la data de 03.
01. 2019. Chiar şi în raport cu data de 14.12.2018, la care reclamantul a recunoscut că a luat
cunoştinţă despre dispoziţia nr. 781/2018, termenul de 30 zile s-a împlinit la data de
14.01.2019.
În plus, pârâta a apreciat că atât adresa nr. 19549/28.11.2018 cât şi dispoziţia nr.
781/29.11.2018 ar trebui considerate ca fiind comunicate la data de 03.12.2018, când
salariatul a fost avizat la domiciliu de către lucrătorul poştal, astfel încât atât termenul de 30
zile cât şi termenul de 45 zile era depăşit, cererea fiind tardiv introdusă.
1. Pe fond, în ceea ce priveşte capetele de cerere nr. 1 - să se constate dreptul
reclamantului la plata zilelor de concediu medical şi nr. 8. - să se oblige DAS B. la plata
drepturilor rezultate din concediile medicale, pârâta a arătat următoarele:
În data de 16.11.2018, în condiţiile în care din data de 30 iulie 2018 reclamantul
lucrase efectiv 16 zile, soţia acestuia s-a prezentat la sediul instituţiei şi a solicitat adeverinţa
de salariat cu numărul de zile de concediu medical.
S-a eliberat adeverinţa nr. 18.879/19.11.2018 unde au fost trecute zilele de concediu
medical de care reclamantul beneficiase până la data de 30.10.2018, fără însă a se lua în calcul
cele 15 zile pe care reclamantul le avea deja în luna noiembrie 2018. Acest lucru a fost posibil
datorită faptului că încă nu fuseseră introduse în programul de salarii concediile medicale din
luna respectivă, această operaţie efectuându-se după data de 5 a lunii decembrie 2018.
Angajatul de la Compartimentul Resurse Umane a comunicat soţiei reclamantului,
verbal, în data de 19.11.2018, ca, împreună cu numărul de zile de concediu medical efectuate
în luna noiembrie 2018, salariatul A. depăşeşte deja, conform certificatul medical seria
CCMAL nr. 0879552, cu 2 zile numărul legal de zile de concediu ce poate fi acceptat fără
avizul medicului expert pentru expertizarea capacităţii de muncă. A încercat să îi înmâneze
certificatul menţionat mai sus în vederea clarificării situaţiei în luna noiembrie 2018 având în
vedere că în conformitate cu prevederile Ordinului 15/2018 acesta trebuia prezentat la plată
până pe data de 5 a lunii următoare pentru care se solicita concediul medical, însă aceasta a
refuzat primirea certificatului.
S-a încercat contactarea telefonică a salariatului, dar atât telefonul de serviciu cât şi
telefonul personal erau închise.
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Conform copiei CI seria ... nr. ... eliberată de către SPCLEP B.la data de 19.01.2013
pe numele A., depuse la dosarul de personal, salariatul are adresa de domiciliu în str. .., nr. ..,
sc. .., ap. .., municipiul B.
Fiind în imposibilitate de a se comunica cu salariatul prin alte mijloace (telefon, emal) s-a emis adresa nr. 19328/26.11.2018 la care s-au anexat copiile celor trei certificate
medicale pentru perioada 01 - 25.11.2018, adresă ce a fost transmisă prin poştă cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire la adresa de domiciliu din cartea de identitate.
Scrisoarea conţinând adresa nr. 19328/26.11.2018 şi copiile certificatelor medicale
pentru luna noiembrie 2018 a fost returnată în data de 11.12.2018, motivat de faptul că în data
de 10.12.2018 a expirat termenul de păstrare la poştă după avizare şi reavizare conform
protocoalelor Poştei Române.
Abia în data de 18.12.2018 în jurul orei 14,00 când salariatul s-a prezentat la sediul
din str. .. nr. .., angajatul CRUCRRP a reuşit restituirea formularelor de concediu medical, în
original, către acesta, în baza procesului verbal nr. 20.704/18.12.2018.
La data depunerii cererii de chemare în judecată salariatul încă mai putea să intre în
legalitate depunând la C.R.U.C.R.R.P. din cadrul D.A.S. B. (termenele de 90 de zile pentru
fiecare certificat medical împlinindu-se în luna februarie 2019), formularele de concedii
medical cu avizul medicului expert în expertizarea capacităţii de muncă în vederea acceptării
la plată a concediului medical solicitat.
După cum se poate observa, culpa aparţine în totalitate angajatului, care a refuzat în
luna noiembrie 2018 să primească, prin soţia sa, exemplarele de concediu medical pentru a se
prezenta în luna respectivă la medicul expert de medicina muncii, a închis telefoanele, atât cel
personal cât şi pe cel de serviciu, şi a refuzat să comunice instituţiei adresa de reşedinţă,
scrisoarea recomandată cu confirmare de primire fiind returnată de către Poşta Română în
data de 11.12.2018 cu menţiunea „expirat timpul de păstrare”.
2. Pârâta a formulat apărări şi în ceea ce priveşte capătul de cerere nr. 2 – să se
constate refuzul soluţionării cererii depusă la UAT Municipiul B. în data de 14.12.2018 – însă
acestea nu sunt relevante în condiţiile în care soluţionarea acestei pretenţii a fost disjunsă prin
încheierea din 10 aprilie 2019.
3. Cu privire la capetele de cerere nr. 3 – să se constate că adresa nr. 19549/28.11.2018
emisă de DAS B. nu a fost comunicată şi nr. 4. – să se anuleze adresa nr. 19549/28.11.2018
emisă de către DAS B., s-a arătat că, în data de 23.11.2018, reclamantul a formulat o cerere de
acordarea unui număr de 30 de zile concediu fără plata pentru perioada 26 noiembrie 2018 25 decembrie 2018.
Salariatul a depus solicitarea de acordare a concediului fără plata pentru un număr de
30 de zile la ordonatorul de credite, vineri, 23 noiembrie 2018. Primarul a primit şi repartizat
corespondenţa luni 26 noiembrie 2018, cererea ajungând la angajator abia marţi 27.11.2018,
fiind înregistrată sub nr. 19.469.
Conform art. 54 din Codul muncii contractul individual de muncă poate fi suspendat,
prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plata pentru interese personale.
Prin cererea sa a informat angajatorul că părăseşte localitatea, chiar dacă solicita
acordarea concediului fără plată începând cu data de 26.12.2018 pentru rezolvarea unor
probleme personale ce nu suferă amânare, deşi prin art. 54 legiuitorul a condiţionat
suspendarea contractului individual de muncă de acordul celor două părţi semnatare a
contractului individual de muncă.
Deşi ştia în calitatea sa de şef centru cu ce probleme se confruntă punctul de lucru pe
care-1 conduce, a închis telefoanele atât cel personal cât şi pe cel de serviciu, deşi era
conştient că are nişte obligaţii stabilite prin contractul individual de muncă pe care l-a semnat
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cu angajatorul său, prin fişa postului, prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DAS
şi prin Regulamentul Intern al DAS B.
Cu privire la aşa zisa lipsă a semnalului la telefon în localitatea .., pârâta a arătat
instanţei că în perioada suspendării contractului individual de muncă consilierul juridic al
instituţiei a fost contactat de către salariatul A., pe telefonul privat, în timp ce se afla la
domiciliu, într-o zi nelucrătoare, în jurul orei 12,00 - 14,00, şi i-a solicitat relaţii cu privire la
mersul anchetei din Comisia de cercetare disciplinară, precum şi informaţii cu privire la
suspendarea contractului său de muncă pentru concediul fără plată solicitat. Nu părea să aibă
probleme cu semnalul la telefon, din contra semnalul părea foarte bun. I s-a comunicat că
pentru relaţii privind mersul anchetei din comisia de cercetare disciplinară trebuie să se
informeze la preşedintele acestei comisii, iar pentru relaţii cu privire la suspendarea
contractului individual de muncă trebuie să se prezinte la Compartimentul resurse umane,
comunicare, registratură şi relaţii cu publicul de la sediul instituţiei.
După cum se observă culpa pentru neprimirea adresei şi a dispoziţiei de suspendare a
contractului individual de muncă a căror anulare se solicită aparţine în totalitate salariatului
care nu a aşteptat acordul angajatorului DAS B. pentru suspendarea contractului individual de
muncă, considerând că acesta este obligat să-i suspende contractul.
Lunile noiembrie şi decembrie sunt luni foarte aglomerate pentru instituţia pârâtă
datorită volumului mare de lucrări specifice asistenţei sociale şi sfârşitului de an, dar mai ales
diverselor servicii şi/sau prestaţii sociale ce se acordă în special în această perioadă. Perioada
sezonului rece începe în luna noiembrie şi se sfârşeşte în luna martie a anului următor. Prin
lege, unităţile administrativ teritoriale sunt obligate să acorde adăpost pe timp de noapte în
sezonul rece pentru a se reduce numărul deceselor în rândul oamenilor străzii datorate în
special hipotermiei.
Având în vedere situaţia de fapt din Centrul Social de Urgenţă, directorul executiv al
DAS B. a aprobat doar în parte cererea salariatului, pentru o perioada de 10 zile lucrătoare
motivat de situaţia deosebită în care se afla CSU, Centrul de primire în regim de urgenţă a
victimele violenţei domestice şi Adăpostul Temporar, dispunând prin rezoluţie, suspendarea
contractului individual de muncă al reclamantului prin dispoziţie pentru o perioada de 10 zile
lucrătoare şi informarea acestuia prin comunicare scrisă.
Astfel s-a emis adresa nr. 19549/28.11.2018 prin care salariatul era informat că urmare
a solicitării sale i s-a aprobat un număr de 10 (zece) zile lucrătoare concediu fără plată,
angajatorul motivând hotărârea sa conform celor prezentate mai sus.
Adresa a cărei anulare se solicită de către reclamant a fost expediată în data de
29.11.2018, recomandată, cu confirmare de primire, pe adresa reclamantului A. din str. .. nr.
.., sc. .., ap. .., mun. B., fiind returnată însă instituţiei în data de 04.12.2018 pentru „expirarea
termenului de păstrare”.
În încercarea de a comunica salariatului aprobarea în parte a cererii sale de suspendare
a contractului individual de muncă, adresa nr. 19549/28.11.2018 a fost transmisă electronic şi
pe adresa de e-mail cunoscută a reclamantului ...@ yahoo.com atât de pe adresa de e-mail
..@yahoo.com cât şi de pe adresa de e-mail privată a directorului executiv al instituţiei
...@yahoo.com.
Având în vedere situaţia cu care se confruntă instituţia şi Centrul Social de Urgenţă
privind lipsa de personal, dar şi faptul că scrisoarea recomandata cu confirmare de primire
care conţinea adresa nr. 19549/28.11.2018 a fost restituită instituţiei, salariatul avea închise
ambele telefoane, în extremis, s-a apelat la o soluţie de compromis, aceea de a se afişa la
domiciliul cunoscut al salariatului adresa nr. 19786/04.12.2018 prin care salariatul era invitat
să se prezinte la sediul instituţiei în termen de 5 (cinci) zile de la afişarea adresei, întocmindu-
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se un proces verbal de afişare în prezenţa unui poliţist local şi a unor martori aleşi aleatoriu
dintre vecini.
Prin adresele şi metodele de comunicare menţionate mai sus, instituţia a depus toate
diligenţele posibile pentru a aduce la cunoştinţa salariatului adresa nr. 19549/28.11.2018
despre care acesta afirmă că nu a primit-o, solicitând instanţei să constate acest lucru, dar şi
anularea ei.
Pentru motivele expuse, pârâta a solicitat respingerea capetelor de cerere nr. 3 şi nr. 4.
4. Cu privire la capătul de cerere nr. 5 - să se constate că dispoziţia directorului
executiv al DAS B. nr. 781/29.11.2018 nu i-a fost comunicată până la data de 14.12.2018.
Aşa cum a prezentat la punctul 3 al motivării în fapt a întâmpinării, instituţia a
încercat, fără rezultat, să comunice prin orice mijloc cu salariatul, mergând până la afişarea pe
uşa de domiciliu a unei adrese prin care era rugat să se prezinte la serviciu.
Prin adresa nr. 20196/11.12.2018, instituţia comunică salariatului că prin dispoziţia nr.
814/10.12.2018 a încetat suspendarea contractului individual de muncă începând cu data de
11.12.2018. Transmisă prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
adresa a fost restituită instituţiei în data de 27.12.2018, cu menţiunea „expirat termenul de
păstrare”
De remarcat ca d-1 A. şi-a reluat activitatea în data de 19.12.2019, dar nu s-a prezentat
la oficiul poştal pentru a-şi ridica corespondenţa.
În data de 20.12.2018, când a fost în sediul instituţiei din str. .. nr. ., municipiul B.,
angajatul de la CRUCRRP a reuşit să-i înmâneze, sub semnătură privată, dispoziţiile nr.
781/29.11.2018, care a însoţit adresa nr. 19549/28.11.2018 prin care era anunţat că i s-au
aprobat doar 10 zile lucrătoare concediu fără plată şi nr. 814/10.12.2018, care a însoţit adresa
nr. 20196/11.12.2018, adrese care au fost transmise prin poştă, dar salariatul a refuzat să-şi
ridice corespondenţa de la oficiul poştal lăsând să expire termenul de păstrare a acestora.
5.Cu privire la capătul de cerere nr. 6 prin care solicită anularea dispoziţiei directorului
executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială B. nr. 781/29.11.2018 pentru faptul că adresa nr.
19549/28.11.2018 emisă de către DAS B. nu i-a fost comunicată, pârâta a menţionat că, aşa
cum a arătat mai sus, instituţia a depus toate diligenţele (scrisoare transmisă prin poştă,
telefon, e-mail, scrisoare deschisă afişată la domiciliu) pentru a comunica salariatului
răspunsul la cererea sa de acordare a concediului fără plată şi dispoziţia directorului executiv
al DAS B. nr. 781/29.11.2018.
Prin aceste documente, salariatul era informat cu privire la aprobarea parţială a cereri
sale de acordare a concediului fără plată, perioadă pentru care angajatorul a fost de acord să îi
suspende contractul individual de muncă, motivarea hotărârii angajatorului precum şi data la
care trebuia să revină la serviciu.
Culpa pentru imposibilitatea comunicării adresei nr. 19.549/28.11.2018 şi a dispoziţiei
nr.781/2018 aparţine în totalitate salariatului care:
1. A depus cererea la o instituţie necompetentă care avea obligativitatea prin OG nr.
27/2002 să o transmită instituţiei competente, angajatorul DAS B. în termen de 5 zile
lucrătoare.
2. A părăsit localitatea înainte ca angajatorul să îşi poată da acordul cu privire la
cererea sa, care a ajuns la instituţie în data de 27.11.2018 (salariatul a solicitat să îi fie
suspendat contractul individual de muncă din data de 26.11.2018).
3. Nu a negociat cu angajatorul suspendarea contractului individual de muncă,
neexistând practic posibilitatea de a se obţine „acordul părţilor”.
4. Nu a ţinut cont de nevoile şi posibilităţile angajatorului de a se dispensa de un
angajat în perioada de vârf a acordării serviciilor sociale de cazare pe timp de noapte sau în
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regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost şi a victimelor violenţei domestice (sezonul rece
noiembrie - martie).
5. A închis telefoanele.
6. Nu a răspuns la e-mail-uri.
7. Nu a comunicat adresa imobilului unde locuieşte.
8. Nu a ridicat corespondenţa de la oficiul poştal când a fost avizat, reavizat.
Pentru motivele prezentate, a solicitat respingerea capătului de cerere privind anularea
dispoziţiei directorului executiv al DAS B. nr. 781/2018.
6. Cu privire la al 7-lea capăt de cerere - să se dispună anularea tuturor actelor
ulterioare rezultate din dispoziţia directorului executiv nr. 781/29.11.2018, reclamantul
solicită anularea unor documente pe care nu le numeşte şi nici nu le enumeră, dar nu se poate
exprima cu privire la existenţa lor actuală sau viitoare.
Acest capăt de cerere nu este motivat nici în fapt şi nici în drept pentru a putea formula
apărări şi propune probe în apărare.
Nu reiese clar la ce s-a gândit reclamantul când a formulat cererea sa pentru a putea
formula o apărare în acest sens şi a propune probe.
7. În ceea ce priveşte proba cu martorul propus, pârâta a solicitat respingerea deoarece
nu este concludentă pentru elucidarea cauzei.
Pentru motivele arătate, pârâta a formulat concluzii de respingere a acţiunii ca
nefondată şi nelegală.
În drept, prevederile art. 205 ş.u. C.proc.civ., Legea nr. 53/2003 Codul muncii, Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, R.O.F. D.A.S. B.. R.L D.A.S. B.
În dovedire, înscrisuri.
Prin încheierea de şedinţă din 10.04.2019, a fost disjunsă soluţionarea capătului de
cerere formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâta UAT B., având ca obiect
constatarea refuzului soluţionării cererii din data de 14.12.2018 şi a dispus înregistrarea
acestuia sub un nou număr de dosar în care a amânat pronunţarea la data de 11.04.2019.
Tribunalul Botoşani prin sentinţa civilă nr. 332 din 22 aprilie 2019 a respins
excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Botoşani –Secţia I Civilă în soluţionarea
litigiului de muncă dintre reclamantul A. şi pârâta Direcţia de Asistenţă Socială B.
A admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei U.A.T. B. şi, pe cale de
consecinţă, a respins acţiunea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu această pârâtă
pentru lipsa calităţii procesuale pasive.
A respins cererea U.A.T. B. de chemare în garanţie a Direcţiei de Asistenţă Socială B.
A respins excepţia tardivităţii formulării contestaţiei împotriva Dispoziţiei 781/
29.11.2018 emisă de Direcţia de Asistenţă Socială B.
A respins, ca nefondată, acţiunea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu
pârâta Direcţia de Asistenţă Socială B.
Analizând actele şi lucrările dosarului precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză,
tribunalul a reţinut:
Reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâtele U.A.T. Municipiul B. şi Direcţia de
Asistenţă Socială B., solicitând:
1. să se constate că dreptul său la plata zilelor de concediu medical a fost încălcat de
către DAS B.;
2. să se constate că adresa nr. 19549/28.11.2018 emisă de DAS B. nu a fost
comunicată;
3. să se anuleze adresa nr. 19549/28.11.2018 emisă de DAS B.;
4. să se constate că Dispoziţia nr. 781/29.11.2018 a Directorului executiv DAS B. nu a
fost comunicată până în data de 14.12.2018;
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5. să se anuleze Dispoziţia nr. 781/29.11.2018 a Directorului executiv DAS din cauza
faptului că adresa nr. 19549/28.11.2018 emisă de DAS nu a fost comunicată;
6. să se dispună anularea tuturor actelor ulterioare rezultate din Dispoziţia nr.
781/29.11.2018 a directorului executiv DAS;
7. să fie obligată pârâta DAS la plata drepturilor rezultate din concediile medicale.
Prin încheierea de şedinţă din 10.04.2019 au fost soluţionate cu prioritate, conform art.
248 alin. 1 NCPC, parte din excepţiile invocate de pârâte, în sensul respingerii excepţiei
necompetenţei materiale a acestei instanţe cu privire la soluţionarea capetelor 3, 4 şi 7 din
cererea reclamantului şi al admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a UAT B.,
pentru motivele expuse în încheiere. Totodată, a fost respinsă cererea pârâtei UAT B. de
chemare în garanţie a DAS B. potrivit considerentelor din aceeaşi încheiere.
Aşadar, a fost soluţionată mai întâi excepţia tardivităţii cererii de anulare a dispoziţiei
nr. 781/29.11.2018, în sensul respingerii excepţiei din motivele ce urmează.
Cererea de chemare în judecată şi înscrisurile doveditoare au fost trimise de reclamant
la instanţă prin intermediul serviciului poştal, amprenta ştampilei acestuia indicând data
depunerii ca fiind 14.01.2019, în timp ce la data 16.01.2019 reprezintă data primirii
corespondenţei şi a înregistrării cererii la tribunal.
Prin urmare, în raport cu termenul de 45 de zile calendaristice prevăzut de art. 211 lit.
a din Legea 62/2011 şi potrivit art. 183 NCPC, s-a constatat depunerea în termen a
contestaţiei împotriva dispoziţiei nr. 781/29.11.2018, în raport cu toate formele de comunicare
a dispoziţiei arătate prin întâmpinare.
Aceasta întrucât prin cererea înregistrată la Primăria mun. B. sub nr. 29885/
23.11.2018, respectiv la Direcţia de Asistenţă Socială sub nr. 19469/27.11.2018, reclamantul
A. a solicitat acordarea a 30 zile de concediu fără plată în perioada 26 noiembrie – 25
decembrie 2018, în baza dispoziţiilor Codului muncii şi ale Regulamentului intern al DAS.
Ca răspuns la cererea salariatului, angajatorul DAS i-a comunicat acestuia prin adresa
nr. 19549/28.11.2018 aprobarea a doar 10 zile lucrătoare de concediu fără plată din motivele
indicate în adresă, aducându-i-se la cunoştinţă şi obligaţia prezentării la serviciu la data de
11.12.2018, ora 8, 00.
În baza cererii reclamantului şi a adresei nr. 19549/28.11.2018, precum şi a
dispoziţiilor legale incidente, pârâta DAS a emis dispoziţia nr. 781/29.11.2018, prin care a
dispus suspendarea contractului individual de muncă al reclamantului începând cu data de 26
noiembrie 2018 şi până la data de 10 decembrie 2018 inclusiv, în baza art. 54 din Codul
muncii coroborat cu art. 139 alin. 2 din Regulamentul intern al DAS.
Modul de soluţionare a cererii a fost adus la cunoştinţă reclamantului mai întâi prin
poşta electronică de două ori, la adresa de e-mail a acestuia, la data de 29.11.2018, întrucât în
cuprinsul cererii salariatul a arătat că urma a pleca din localitate.
Tot la data de 29.11.2018, s-a realizat comunicarea prin poştă a deciziei angajatorului
la adresa de domiciliu a salariatului din B., astfel cum este indicată în cartea de identitate a
acestuia şi în actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 3/04.06.2018 - reclamantul
neprobând că ar fi anunţat angajatorul cu privire la o altă adresă de corespondenţă.
Conform copiilor depuse la dosar, înscrisurile comunicate salariatului la data de
29.11.2018 au fost restituite pârâtei, întrucât reclamantul destinatar nu s-a prezentat la oficiul
poştal pentru ridicarea corespondenţei şi a expirat termenul de păstrare.
Ulterior, prin adresa nr. 19786/04.12.2018, reclamantul a fost înştiinţat că are obligaţia
prezentării la sediul angajatorului în termen de 5 zile de la data afişării acestei comunicări,
afişare care a fost realizată la data de 04.12.2018 la adresa de domiciliu a reclamantului.
Din perspectiva reclamantului, acesta a luat cunoştinţă despre acordarea a doar 10 zile
de concediu fără plată şi a suspendării contractului său de muncă doar la data de 14.12.2018
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când a revenit la domiciliul din B., întrucât în perioada 26.11.2018 – 14.12.2018 a locuit în ...
şi nu ar fi avut mijloace de comunicare cu angajatorul.
Prin urmare, reţinând că art. 211 lit. a din Legea 62/2011 prevede posibilitatea
salariatului de a contesta măsura angajatorului de suspendare a contractului individual de
muncă în termen de 45 zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de
măsura dispusă şi că acest termen este incident în prezenta cauză, fiind mai favorabil pentru
salariat decât termenul de 30 zile prevăzut de Codul muncii, se constată depunerea în
termenul legal a prezentei contestaţii, cu consecinţa respingerii excepţiei tardivităţii invocată
de pârâtă.
Aşadar, pentru soluţionarea pe fond a pretenţiilor reclamantului, s-a notat că cele
anterior reţinute probează comunicarea de către angajator către salariat atât a adresei nr.
19549/28.11.2018 cât şi a dispoziţiei nr. 781/29.11.2018, astfel încât nu este dată nulitatea
dispoziţiei pentru acest motiv, contrar susţinerii reclamantului din cererea de chemare în
judecată.
Astfel, potrivit art. 8 din Codul muncii:
,,(1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.
(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de
muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor
colective de muncă.”
Prin urmare, pentru respectarea acestor dispoziţii legale, salariatul avea obligaţia de a
comunica angajatorului o modalitate de realizare a corespondenţei între părţi, întrucât
intenţiona să părăsească domiciliul cunoscut de acesta, astfel cum rezultă din chiar cererea de
concediu fără plată.
În primul rând, însă, este de remarcat că, potrivit contractului individual de muncă şi
actului adiţional la acesta, calitatea de angajator al reclamantului aparţine pârâtei DAS şi nu
Primăriei mun. B. Cu toate acestea, salariatul a înregistrat cererea de concediu fără plată la
data de 23.11.2018, într-o zi de vineri, la instituţia care nu avea calitatea de angajator, astfel
că după parcurgerea circuitului documentelor cererea a fost înregistrată la angajator în ziua de
luni, 26.11.2018 – când de fapt începuse să curgă perioada pentru care salariatul solicitase
concediul fără plată.
Astfel cum rezultă din cererea sa de concediu fără plată, reclamantul cunoştea că
acordarea acestuia era supusă dispoziţiilor art. 153 din Codul muncii: ,,(1) Pentru rezolvarea
unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată. (2) Durata concediului
fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul
intern.”, respectiv art. 139 alin. 1 din Regulamentul intern al DAS: ,,Concedii fără plată pot fi
acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la articolul precedent, pe
durate stabilite prin acordul părţilor, de maxim 30 de zile anual”.
Prin urmare, salariatul avea obligaţia de a lua cunoştinţă despre modul de soluţionare a
cererii sale, întrucât durata concediului urma a fi stabilită prin acordul părţilor, niciunul dintre
textele normative incidente neprevăzând obligaţia angajatorului de a acorda în mod automat
concediul fără plată pe durata solicitată de salariat.
Cu toate acestea, reclamantul a plecat de la domiciliul cunoscut de angajator de la data
de 26.11.2018, fără a şti durata concediului de plată aprobată de angajator şi fără a păstra o
linie de comunicare cu acesta.
Reclamantul nu a probat că serviciile telefonice şi internet nu funcţionează şi în zona
în care a locuit – dovadă care nu poate fi realizată cu martori, aşa încât solicitarea de audiere a
martorului a fost respinsă ca nefiind utilă cauzei – astfel că nu pot fi reţinute susţinerile sale
sub acest aspect; prin urmare, în condiţiile în care a pus la dispoziţia angajatorului o adresă
electronică, urmează a se reţine că acesta a fost înştiinţat cu privire la durata concediului fără
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plată de la data de 29.11.2018. În plus, în afara celorlalte comunicări reţinute anterior, s-a
observat că salariatul a fost prezent în mun. B. în zilele de 3.12.2018 şi 10.12.2018 (f. 20 şi 23
dosar nr. 59/40/2019), când s-a prezentat la medicul de familie şi a obţinut adeverinţe
medicale, aşa încât şi la aceste date a avut posibilitatea reală de a-şi verifica corespondenţa
electronică şi comunicările telefonice, eventual de a se prezenta la sediul angajatorului (sau/şi
la domiciliu) pentru a verifica modalitatea de soluţionare a cererii sale.
Aşadar, ansamblul celor anterior reţinute sunt de natură a proba că salariatul nu a
acţionat cu bună credinţă în legătură cu cererea sa de concediu fără plată şi nu a dat
angajatorului informaţiile necesare pentru a asigura comunicarea / consultarea cu acesta, aşa
încât faţă de cele anterior reţinute au fost respinse capetele de cerere având ca obiect anularea
adresei nr. 19549/28.11.2018 emisă de DAS şi a dispoziţiei nr. 781/29.11.2018 a Directorului
executiv DAS în raport cu motivele de nulitate invocate de salariat, întrucât pârâta a dovedit
că a depus toate diligenţele pentru a comunica salariatului decizia sa cu privire la cererea
acestuia de acordare a concediului fără plată.
În legătură cu aceste capete de cerere, reclamantul a formulat şi pretenţia de anulare a
tuturor actelor ulterioare rezultate din dispoziţia nr. 781/29.11.2018 a directorului executiv
DAS, care a fost respinsă ca nefondată, nu numai pentru că s-a constatat legalitatea acestei
dispoziţii, dar şi pentru că actele a căror anulare s-a solicitat astfel nu au fost individualizate
pentru a permite în mod efectiv verificarea legăturii de cauzalitate a acestora cu dispoziţia nr.
781/29.11.2018 dar şi emiterea lor legală în raport cu regimul juridic propriu aplicabil.
În prezenta cauză, reclamantul a solicitat şi obligarea pârâtei DAS la plata drepturilor
rezultate din concediile medicale pentru perioada 1- 25 noiembrie 2018, acordate potrivit
certificatelor de concediu medical seria CCMAL nr. 0879552 din 31.10.2018, nr. 1330508 din
16.11.2018 şi nr. 1330528 din 21.11.2018, întrucât dreptul său la plata zilelor de concediu
medical a fost încălcat de către DAS.
Cu privire la aceste pretenţii, s-a reţinut mai întâi următoarea situaţie de fapt:
- în urma cererii reclamantului, pârâta a emis acestuia adeverinţa nr. 17575 din
26.10.2018, din care rezultă că în ultimele 12 luni acesta beneficiase de 59 zile de concediu
medical;
- drept urmare i se emit: certificatul de concediu medical seria CCMAK nr. 4112497
din 26.10.2018, prin care se acordă acestuia concediu medical în perioada 26.10 – 31.10.2018,
certificatul de concediu medical seria CCMAL nr. 0879552 din 31.10.2018, pentru perioada
01.11 - 15.11.2018 şi certificatul de concediu medical seria CCMAL nr. 1330508 din
16.11.2018, pentru perioada 16.11 - 20.11.2018, deci încă 26 zile de concediu medical;
- la data de 19.11.2018, pârâta a eliberat adeverinţa nr. 18879, din care rezultă că
salariatul beneficiase de 80 zile de concediu medical, aşa încât i se emite acestuia certificatul
de concediu medical seria CCMA nr. 1330528 din 21.11.2018, pentru perioada 21.11 25.11.2018.
În realitate, conform evidenţei întocmită de pârâtă sub nr. 18940/19.11.2018, cele două
adeverinţe cu zilele de concediu medical nu au reflectat în mod corect situaţia salariatului,
întrucât până la data primei adeverinţe acesta beneficiase de 71 zile de concediu medical, şi
nu de 59 de zile, în timp ce la data emiterii celei de-a doua adeverinţe, acesta beneficiase de
96 zile de concediu medical inclusiv pentru ziua de 19.11.2018, şi nu de 80 zile, întrucât la
data de 19.11.2018 acesta a depus la angajator certificatul din 16.11.2018, cu concediul
medical din perioada 16.11 - 20.11.2018.
Deşi prin întâmpinare pârâta a susţinut că la data de 19.11.2018, ar fi încercat
restituirea către soţia reclamantului a certificatelor de concediu medical emise pentru luna
noiembrie 2018, în vederea avizării de către medicul expert al asigurărilor sociale întrucât
fuseseră depăşite cele 90 de zile ce puteau fi acordate fără această viză, nu s-a depus nicio
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probă în acest sens. Prin urmare, s-a reţinut că restituirea lor pentru prima dată este dovedită
cu adresa nr. 19328 din 26.11.2018 (f. 64), de înaintare a certificatelor prin poştă pe adresa de
domiciliu din B. a reclamantului, fiind însă restituite pârâtei motivat de neridicarea
corespondenţei şi expirarea termenului de păstrare.
Potrivit procesului verbal de predare – primire din 18.12.2018, la această dată a avut
loc predarea certificatelor în original către salariat, fără a se mai face dovada depunerii lor din
nou la angajator.
În consecinţă, s-a constatat că eliberarea certificatelor de concediu medical cu
depăşirea celor 90 de zile s-a datorat menţiunilor eronate din cele două adeverinţe, fiind dată
aşadar culpa angajatorului sub acest aspect. Este adevărat şi că, în condiţiile mai sus reţinute,
este dată şi culpa salariatului pentru neînştiinţarea angajatorului cu privire la noua adresă de
corespondenţă - ceea ce a împiedicat restituirea certificatelor în termen util pentru avizare însă necesitatea avizării s-a datorat întocmirii incorecte a adeverinţelor, aşa încât nu se poate
considera a fi înlăturată culpa pârâtei.
Cu toate acestea, s-a respins cererea reclamantului pentru plata indemnizaţiei de
concediu medical pentru că aceasta nu poate fi realizată decât în condiţiile prevăzute de OUG
158/2005, or la acest moment nu s-a dovedit depunerea la angajator a certificatelor de
concediu medical în forma prevăzută de dispoziţiile legale incidente, respectiv art. 13 alin. 2
din OUG 158/2005. Iar eventuale despăgubiri pentru culpa angajatorului anterior reţinută nu
pot fi acordate, întrucât nu a fost formulată o cerere cu acest obiect, care să facă obiectul unor
dezbateri contradictorii pentru a stabili existenţa unor culpe concurente sau exclusive a
părţilor.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul A., criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie.
În motivare a arătat că Tribunalul Botoşani a reţinut în considerentele sentinţei civile
apelate culpa pârâtei DAS B. cu privire la eliberarea în fals a adeverinţelor cu privire la zilele
de concediu medical ceea ce a dus la eliberarea certificatelor medicale cu depăşirea celor 90
de zile legale fără a fi nevoie de vizarea la comisia specială.
Culpa amintită a dus la depunerea certificatelor medicale nevizate corespunzător, viza
neputând fi aplicată retroactiv de comisia specială la data când a avut loc predarea înapoi către
el a certificatelor medicale, comisia specială putând viza doar certificatele medicale pe luna în
curs şi nu retroactiv pe luna care a trecut. Din acest punct de vedere culpa reţinută de instanţă
acoperă implicit acest fapt.
Instanţa nu a constatat în dispozitiv că dreptul său la plata zilelor de concediu medical
a fost încălcat de către DAS (capătul 1 din cererea de chemare în judecată) cu toate că a
reţinut în considerente culpa acestei pârâte.
Instanţa nu a obligat pârâta DAS la plata drepturilor rezultate din concediile medicale
cu toate că s-a probat culpa pârâtei DAS cu privire la lipsa formei prevăzută de lege, această
formă (viza specială) nu s-a obţinut deoarece adeverinţele au cuprins date false privind
numărul de zile, iar viza nu se putea obţine retroactiv.
Solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat, schimbarea în tot a sentinţei
apelate, să se constate încălcarea dreptului său la plata zilelor de concediu medical (capătul 1
din cerere - culpa fiind dovedită) şi să se dispună obligarea pârâtei DAS la plata zilelor de
concediu medical (capătul 8 din cerere) deoarece lipsa formei (lipsa vizei speciale) se
datorează culpei exclusive a pârâtei.
În drept, a invocat dispoziţiile art.466 şi următoarele Cod de procedură civilă.
Intimatele-pârâte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul B. prin primar şi
Direcţia de Asistenţă Socială B., au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea
apelului ca nefondat.
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Analizând apelul sub aspectul motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:
Prin acţiunea introductivă reclamantul a formulat mai multe capete de cerere printre
care şi obligarea pârâtului DAS la plata drepturilor rezultând din concediile medicale.
Potrivit art. 11 din OUG 158/2005: „Asiguraţii beneficiază de concedii şi de
indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform
reglementărilor în vigoare.”
În conformitate cu dispoziţiile art. 12 din acelaşi act normativ: „Indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de
muncă;
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării
incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2).”
Potrivit art. 13 alin. 1 şi 2 din OUG 158/2005: „Durata de acordare a indemnizaţiei
pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an,
socotită din prima zi de îmbolnăvire.
(2) Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până
la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.”
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din OUG 158/2005: „(1) Calculul şi plata
indemnizaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac pe baza certificatului de
concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.
(2) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data
de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.
(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:
a)*) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna
respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;
b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data de 10 a
lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c)*) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru
care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin.
(2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32.”
În conformitate cu dispoziţiile art. 36/1 din OUG 158/2005: „Pentru calculul şi plata
indemnizaţiilor, plătitorii de indemnizaţii prevăzuţi la art. 36 au următoarele obligaţii:
a) să verifice elementele care se înscriu obligatoriu pe certificatul de concediu
medical, prevăzute în Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor
de concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS;
b) să gestioneze numărul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat şi pe fiecare
afecţiune;
c) să respingă la plată certificatele de concediu medical completate eronat de către
medicii prescriptori.”
În speţă, certificatele de concediu medical seria CCMAL nr. 0879552 din 31.10.2018,
pentru perioada 1.11-15.11.2018, seria CCMAL nr. 1330508 din 16.11.2018, pentru perioada
16.11-20.11.2018 şi seria CCMA nr. 1330528 din 21.11.2018, pentru perioada 21.1125.11.2018 trebuiau avizate de medicul expert al asigurărilor sociale întrucât concediul pentru
incapacitate de muncă de care beneficiase reclamantul depăşea 90 de zile.
Indiferent de discuţiile legate de culpa fiecărei părţi în legătură cu lipsa acestui aviz,
cert este că la data prezentării la angajator a celor două certificate medicale acestea nu
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conţineau avizul impus de dispoziţiile legale, iar în lipsa acestuia nu se putea plăti
indemnizaţia de concediu medical de către angajator, aşa cum prevede art. 36/1 lit. „c” din
OUG 158/2005. Prin urmare, solicitarea reclamantului de obligare a angajatorului la plata
indemnizaţiei de concediu medical a fost corect respinsă de prima instanţă.
Aşa cum se poate observa din lecturarea dispoziţiilor legale anterior menţionate, plata
indemnizaţiei de concediu medical este condiţionată de prezentarea certificatului de concediu
medical eliberat în conformitate cu dispoziţiile legale, acesta constituind documentul
justificativ pentru plată. În lipsa certificatului de concediu medical nu se poate plăti
indemnizaţia de concediu medical indiferent de motivele pentru care nu s-a prezentat
certificatul de concediu medical întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale. Eventuala culpă a
angajatorului în legătură cu greşita completare a certificatului de concediu medical poate fi
analizată în contextul angajării răspunderii angajatorului pentru prejudiciul produs salariatului
în conformitate cu dispoziţiile art.253 din Codul muncii (ceea ce nu s-a solicitat în cauză), dar
nu poate determina obligarea angajatorului la plata indemnizaţiei de concediu în condiţiile
dispoziţiilor legale anterior menţionate. Aceasta cu atât mai mult cu cât, aşa cum rezultă din
dispoziţiile art. 12 lit. B din OUG 158/2005, indemnizaţia de concediu medical se suportă în
cea mai mare parte din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi nu
din fondurile angajatorului.
Ca urmare, Curtea constată că sentinţa atacată este legală şi temeinică sub aspectul
criticilor formulate, astfel încât, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă, va
respinge apelul ca nefondat.
5. Incidenţa normei speciale reprezentate de art. 280 alin. 7 din Legea nr. 1/2011
în raport cu prevederile art. 252 alin. 5 din Codul Muncii, în cazul contestaţiilor
împotriva deciziilor de sancţionare disciplinară a personalului didactic.
Rezumat:
Reclamanta invocă prin acţiunea introductivă de instanţă că termenul de 30 zile nu se
calculează de la data săvârşirii faptei, ci, aşa cum precizează legiuitorul, de la data luării la
cunoştinţă despre săvârşirea faptei. Reclamanta arată că, după intrarea în vigoare a Legii nr.
1/2011, ÎCCJ a lămurit sensul de luare la cunoştinţă despre existenţa faptei ca referindu-se la
momentul în care existenţa certă a abaterii disciplinare este stabilită prin raportul comisiei
de cercetare disciplinară, în cazul de faţă, 22.02.2018, citându-se aplicarea Deciziei
pronunţate de ÎCCJ în recurs în interesul legii, nr. 16/12.11.2012. Conform acesteia, s-a
interpretat aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. 1 din Codul Muncii, în sensul că momentul de
la care începe să curgă termenul de 30 zile calendaristice pentru aplicarea sancţiunii
disciplinare este data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile la
registratura unităţii.
Susţinerile reclamantei nu pot fi reţinute, însă, în speţă, fiind incidentă o normă legală
specială, şi nu prevederile Codului muncii, astfel cum susţine reclamanta, în interpretarea
dată de decizia în recurs în interesul legii.
Astfel, conform art. 55 Ordinul nr. 5079/2016: ,,Personalul didactic, personalul
didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Iar, conform art. 56: „Personalul
nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. Făcând parte din categoria
personalului didactic, este evident că apelantul răspunde disciplinar în conformitate cu
prevederile Legii nr. 1/2011 şi nu în conformitate cu prevederile Codului muncii.
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Conform art. 280 alin. 7 din Legea nr. 1/2011: ,,Cercetarea faptei şi comunicarea
deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în
condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/
instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost
cercetată”. Nici nu s-ar putea, sub aspect logic, raportat la acest articol, să se reţină
interpretarea dată de decizia în recurs în interesul legii citată, cercetarea faptei neputând
avea loc într-un termen de 30 zile de la data înregistrării raportului final al cercetării
disciplinare, act care marchează sfârşitul cercetării disciplinare.
Textul face, în mod evident, referire la momentul constatării faptei, legând acest
moment de cel al consemnării acesteia în condica de inspecţii sau la registratura generală.
Acesta este în corelaţie şi cu prevederile art. 280 alin. 3 din Legea nr. 1/2011. Că acest text
se interpretează astfel, rezultă şi din dispoziţiile art 6 alin. 2 şi 3 din Ordinul 3866/2012.
Acolo unde Legea nr. 1/2011 a dorit să distingă, a precizat expres, după cum rezultă
din conţinutul art. 283 din acelaşi act normativ: ,,Răspunderea patrimonială a personalului
didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de
control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de
imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de
conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile
când, prin lege, se dispune altfel”.
(Decizia nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, dosar nr. 1256/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la data 22.05.2018, pe rolul
Tribunalului Botoşani, Şcoala Profesională Specială A. a solicitat instanţei anularea Hotărârii
nr. 1/12.04.2018 a Colegiului de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean B. şi
respingerea contestaţiei formulate de C. împotriva Deciziei de sancţionare disciplinară nr. 8/
08.03.2018 a Şcolii Profesionale Speciale A., întrucât hotărârea a fost emisă abuziv,
neexistând principalul document, contestaţia nr. 2644/23.03.2018 a pârâtului C. la decizia de
sancţionare disciplinară, acest fapt fiind constatat la data convocării şedinţei Colegiului de
disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean B., când, conform art. 12, alin. 1 din
Regulamentul anexă la OMECTS 3866/2012, citaţia trebuia comunicată cu 15 zile înainte de
şedinţă, la care trebuia anexată copie a contestaţiei formulate de cel sancţionat.
În fapt, reclamanta a arătat că C. este angajatul Şcolii Profesionale Speciale A., pe
postul de profesor itinerant şi de sprijin, având ca atribuţii de serviciu şi desfăşurarea de ore
efective de predare la domiciliul elevilor cu nevoi speciale.
Prin Decizia nr. 8/08.03.2018, în urma cercetării prealabile efectuate de către Comisia
de cercetare disciplinară, finalizată prin Raportul nr. 2048/22.02.2018, acesta a fost sancţionat
disciplinar cu diminuarea salariului de bază cu 10%, pe o perioadă de 4 luni, conf. art. 280,
alin.. 2, lit. c din Legea nr. 1/2011, pentru abaterea disciplinară constând în nerespectarea
încadrării privind învăţământul la domiciliul elevului D. întrucât s-a deplasat la domiciliul
elevului într-o singură zi din săptămână, prestând 3 ore, în loc de 7 ore în două zile din
săptămână, iar fişele de prezenţă la domiciliul elevului erau întocmite conform programului
de două zile săptămânal, în baza acestora fiind decontate cheltuielile aferente deplasării, fiind,
însă, nesemnate de părinţii elevului.
Reclamanta a susţinut că, eronat, Colegiul de disciplină de pe lângă IŞJ B., în baza
Hotărârii nr. 1/12.04.2018, nelegală, a admis contestaţia administrativă a celui sancţionat, fără
analiza fondului, ci având în vedere, exclusiv, faptul că aplicarea sancţiunii în 08.03.2018 a
fost făcută cu depăşirea termenului de 30 zile, prevăzut de art. 280 alin. 7 din Legea nr.
1/2011, de la data luării la cunoştinţă a faptei, deşi ICCJ a lămurit, prin Decizia RIL nr.
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16/12.11.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/05.12.2012, că momentul de la care
începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sancţiunii disciplinare
este data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile la registratura
unităţii, întrucât după finalizarea cercetării se poate aprecia dacă fapta săvârşită de salariat
întruneşte sau nu, cumulativ, elementele constitutive ale unei abateri disciplinare.
În acest sens, reclamanta a susţinut că Decizia nr. 8/08.03.2018, anulată cu Hotărârea
nr. 1/12.04.2018, este legală deoarece a fost emisă în termenul legal de 30 zile de la data de
22.02.2018 când s-a înregistrat raportul comisiei de cercetare disciplinară prealabilă şi în
interiorul celor 6 luni calculate de la data săvârşirii faptei (11 septembrie -30 noiembrie 2017).
Pe de altă parte, reclamanta a arătat că Hotărârea nr. 1/12.04.2018 încalcă dispoziţiile
din Regulamentul aprobat prin OMECTS 3866/2012, întrucât: conform art. 11, alin. 1
contestaţia depusă la IŞJ B. sub nr. 2644/23.03.2018 nu are număr de înregistrare în registrul
special de intrări - ieşiri al Colegiului de disciplină (registru distinct de cel al inspectoratului);
conform art. 12, alin. 1 Şcoala Profesională Specială A., nu a primit citaţia în termenul legal
de 15 zile înainte de şedinţă, citaţia având data de 03.04.2018, şedinţa având loc pe
04.04.2018, ora 11, la citaţie nefiind ataşată copia contestaţiei formulate de C., pentru a-şi
putea exercita, în mod efectiv, dreptul la apărare, cunoscând motivele invocate de contestator;
conform art. 14 alin. 1 membrii colegiului nu au stăruit în aflarea adevărului şi în analizarea
tuturor împrejurărilor relevante cauzei inclusiv din punct de vedere juridic; conform art. 14
alin. 5, juristul IŞJ B. s-a antepronunţat în prezenţa unui alt angajat al instituţiei, în data de
03.04.2018, telefonic, adresând reproşuri pe un ton ridicat şi jignitor şi directorului instituţiei,
concluzionând că va fi admisă contestaţia; conform art. 14 alin 7 şi art. 15 colegiul ar fi trebuit
să hotărască imediat după dezbateri în data de 04.04.2018, nu în data de 12.04.2018, fără a
consemna motivul amânării pronunţării.
Separat de consideraţiile expuse, reclamanta a arătat că gravitatea erorii făcute de către
colegiul de disciplină constă în aceea că, prin neobservarea dispoziţiilor legale actuale şi a
modului lor de interpretare stabilit de ICCJ, permite încălcarea drepturilor unei categorii
sociale deja dezavantajate, respectiv a acelor copii care au nevoi speciale de educaţie şi care
sunt pur şi simplu abandonaţi tocmai de cel care ar trebui să le acorde cel mai mult sprijin din
acest punct de vedere, cu consecinţa diminuării şanselor la inserţie socială, dar şi cu cea a
ştirbirii credibilităţii instituţiei la nivelul percepţiei publice.
În dovedirea celor susţinute, reclamanta a solicitat admiterea probei cu înscrisuri, cu
obligarea Colegiului de disciplină de pe lângă IŞJ B. la înaintarea dosarului complet ce a stat
la baza emiterii Hotărârii nr. 1/2018, şi a probei testimoniale cu martorul E., în dovedirea
faptului că hotărârea de anulare a Deciziei nr. 8/2018 era deja luată, încă din data de
03.04.2018, înainte de şedinţa de analiză.
Prin întâmpinarea formulată la data de 12.06.2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean B. a
solicitat respingerea acţiunii şi menţinerea Hotărârii nr.1/12.04.2018 a Colegiului de
disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean B., ca fiind temeinică şi legală, motivat
de faptul că reclamanta nu a respectat procedura de sancţionare, conform prevederilor legale,
decizia nefiind motivată, chiar dacă raportul comisiei de cercetare a fost motivat,
nerespectând astfel prevederile Legii nr. 1 /2011, în ceea ce priveşte art. 280 (7).
IŞJ B. a susţinut că hotărârea contestată a fost adoptată în urma analizei contestaţiei
formulate de profesor C., depusă la IŞJ cu nr. 2644 în data de 23.03.2018, în termen legal de
15 zile, în cadrul şedinţei Colegiului de disciplină din data de 04.04.2018, ora 11 şi
12.04.2018, ora 9 (consemnată în procesul verbal nr. 1/04.04.2018 şi în procesul-verbal nr.
2/12.04.2018), audiindu-se contestatorul, directorul şcolii şi un membru al comisiei de
cercetare, profesor angajat al reclamantei şi analizându-se copia dosarului de cercetare de la
unitatea de învăţământ, privind abaterea disciplinară.

80

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

Având în vedere Raportul nr. 2018/22.02.2018 al Comisiei de Cercetare Disciplinară
de la Școala Profesională Specială A., procesul verbal din data de 07.03.2018 al Consiliului
de administrație al Școlii Profesională Specială A., prin care a fost sancționat domnul profesor
C., cu diminuarea cu 10% a salariului de bază pentru o perioadă de 4 luni, după analizarea şi a
înscrisurilor depuse la dosar de ambele părţi, ţinând cont de susţinerile celor audiaţi, membrii
Colegiului de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean B. au constatat faptul că
profesorul C. este vinovat de săvârşirea abaterii disciplinare, conform sesizării formulate de
doamna profesor F., directorul Şcolii Profesionale Speciale A., însă Comisia de disciplină nu
a respectat procedura de sancţionare, nemotivând decizia şi nerespectând prevederile Legii nr.
1/2011 şi a art. 280(7) şi art. 6 (3) din Ordinul 3866/2012, pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului de disciplină al MECTS, legislaţie
aplicabilă angajaţilor din învăţământ, şi urmare a acestor constatări, Decizia de sancţionare nr.
8/08.03.2018 a fost anulată prin Hotărârea nr. 1/12.04.2018 a Colegiului de disciplină de pe
lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean B.
Pentru a hotărî astfel, Colegiul de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean
B., urmare a votului liber exprimat de către membrii acestuia, prin Hotărârea nr. 1/12.04.2018
a admis Contestaţia nr. 2644/23.03.2018 formulată de profesor C..
Prin întâmpinarea formulată la data de 12.06.2018, pârâtul C., a solicitat respingerea
acţiunii şi menţinerea Hotărârii nr. 1 din 12.04.2018 a Colegiului de disciplină de pe lângă
Inspectoratul Şcolar Judeţean B., ca fiind temeinică şi legală, întrucât reclamanta nu a
respectat procedura de sancţionare prevăzută de legislaţia în vigoare.
Pârâtul a susţinut că, urmare a contestării Deciziei nr. 8/08.03.2018 de sancţionare,
prin contestaţia nr. 2644/23.03.2018, a fost audiat de Colegiul de Disciplină de pe lângă
Inspectoratul Şcolar Judeţean, care a solicitat Şcolii Profesionale Speciale A., întreaga
documentaţie care a stat la baza emiterii deciziei de sancţionare şi, în urma analizării acesteia
şi a audierii, s-a dispus anularea deciziei.
Prin răspunsul la întâmpinare, formulat la data de 20.06.2018, reclamanta a arătat că
Inspectoratul Şcolar Judeţean a adoptat Hotărârea nr. 1/12.04.2018 în mod abuziv aceasta
fiind lovită de nulitate, neexistând principalul document, şi anume contestaţia nr.
2644/23.03.2018, pe care se presupune că ar fi înaintat-o pârâtul C., invocată în hotărâre,
aceasta nefiind înregistrată conform legislaţiei în Registrul special de intrări - ieşiri al
Colegiului de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean şi nici nu a fost ataşată
convocării la şedinţa Colegiului.
Reclamanta a susţinut că a solicitat, în scris, pârâtului Inspectoratul Şcolar Judeţean
B. o copie a contestaţiei nr. 2644/23.03.2018, prin adresa nr. 3801/02.05.2018, înregistrată la
IŞJ B., cu nr. 4052/02.05.2018, în vederea contestării Hotărârii nr. 1/12.04.2018, dar nu i s-a
soluţionat această cerere, deşi în hotărârea adoptată se face vorbire despre faptul că s-a
analizat contestaţia depusă, aceasta neexistând în realitate.
Mai mult decât atât, reclamanta a arătat că, prin Decizia nr. 8/08.03.2018, pârâtul a
fost înştiinţat că are posibilitatea formulării contestaţiei, acesta alegând să formuleze o
plângere în baza căreia Colegiul de disciplină, prin Procesul verbal nr. 2/12.04.2018, a
constatat că nu sunt motive de anulare a deciziei, întrucât contestaţia nu este formulată corect.
Referitor la termenul de cercetare şi comunicare a decizie invocat în hotărârea
contestată, reclamanta a susţinut că termenul de 30 de zile calendaristice nu se calculează de
la data săvârşirii faptei ci, de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei (dar nu mai
mult de şase luni de la săvârşire), ÎCCJ lămurind sensul expresiei de luare la cunoştinţă despre
existenţa faptei, aceasta fiind data la care abaterea disciplinară este constatată prin raportul
comisiei de cercetare disciplinară (22.02.2018) şi nu data săvârşirii faptei, şi nici data la care
au existat primele indicii ce au determinat investirea comisiei cu procedura cercetării
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prealabile. În acest sens, reclamanta a susţinut că numai după finalizarea cercetării
disciplinare prealabile, care are caracter obligatoriu, se poate aprecia dacă fapta săvârşită de
salariat întruneşte sau nu, cumulativ, elementele constitutive ale unei abateri disciplinare,
Decizia nr. 8/08.03.2018 emiţându-se în termenul legal de 30 de zile, raportul comisiei de
cercetare disciplinară fiind înregistrat la data de 22.02.2018.
Reclamanta a mai arătat că Hotărârea nr. 1/12.04.2018 încalcă următoarele dispoziţii din
Regulamentul aprobat prin OMECTS nr. 3866/2012:
art. 11 alin. 1, întrucât aşa-zisa contestaţie depusă la IŞJ sub nr. 2644/23.03.2018, nu
este înregistrată în Registrul special de intrări-ieşiri al Colegiului de disciplină, registru
distinct de cel al inspectoratului;
art. 12 alin 1, întrucât Şcoala Profesională Specială A. nu a primit citaţia cu 15 zile
înainte de şedinţă, citaţia fiind emisă în data de 03.04.2018, cu o zi înainte de şedinţa din data
de 04.04.2018, ora 11, iar la citaţie nu s-a ataşat copie după contestaţia depusă;
art. 14 alin.1, întrucât membrii colegiului nu au stăruit în aflarea adevărului şi în
analizarea tuturor împrejurărilor relevante cauzei inclusiv din punct de vedere juridic;
art. 14 alin 5, întrucât consilierul juridic al IŞJ, s-a ante-pronunţat în prezenţa unui alt
angajat al reclamantei, susţinând din data de 03.04.2018 că nu are importanţă că documentele
primite sunt greşite, oricum contestaţia va fi admisă;
art. 14 alin 7 şi art. 15, întrucât colegiul avea obligaţia să adopte hotărârea imediat după
dezbateri în data de 04.04.2018, nu în data de 12.04.2018, fără a fi consemnat motivul
amânării pronunţării.
Prin sentinţa civilă nr. 954 din 24 octombrie 2018, Tribunalul Botoşani a admis
contestaţia formulată de reclamanta Şcoala Profesională Specială A., în contradictoriu cu
pârâţii Inspectoratul Şcolar Judeţean B., şi C. şi a anulat Hotărârea nr. 1/12.04.2018 a
Colegiului de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean B.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut următoarele:
Pârâtul C. este angajatul Şcolii Profesionale Specială A., pe postul de profesor
itinerant şi de sprijin, având ca atribuţii de serviciu şi desfăşurarea de ore efective de predare
la domiciliul elevilor cu nevoi speciale.
Prin Decizia nr. 8/08.03.2018, în urma cercetării prealabile efectuate de către Comisia
de cercetare disciplinară, finalizată prin Raportul nr. 2048/22.02.2018, acesta a fost sancţionat
disciplinar cu diminuarea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 4 luni, conform art. 280
alin.. 2 lit. c din Legea nr. 1/2011, pentru abaterea disciplinară constând în nerespectarea
încadrării privind învăţământul la domiciliul elevului D., întrucât s-a deplasat la domiciliul
elevului într-o singură zi din săptămână, prestând 3 ore, în loc de 7 ore, în două zile din
săptămână, iar fişele de prezenţă la domiciliul elevului erau întocmite conform programului
de două zile săptămânal, în baza acestora fiind decontate cheltuielile aferente deplasării, fiind
însă nesemnate de părinţii elevului.
Prin Hotărârea nr.1/12.04.2018 a Colegiului de disciplină de pe lângă Inspectoratul
Şcolar Judeţean B., a fost admisă contestaţia formulată de pârâtul C. şi anulată Decizia de
sancţionare, motivat de faptul că reclamanta nu a respectat procedura de sancţionare, întrucât
nu a respectat termenul de 30 de zile de la data constatării abaterii disciplinare, termen în care
putea aplica sancţiunea. În termen legal, împotriva Hotărârii nr. 1/12.04.2018 s-a formulat
prezenta contestaţie, primul motiv vizând nelegalitatea soluţiei, motivat de faptul că aplicarea
sancţiunii în 08.03.2018 a fost făcută cu depăşirea termenului de 30 zile, prevăzute de art. 280
alin. 7 din Legea nr. 1/2011 de la data luării la cunoştinţă a faptei, deşi ICCJ a lămurit prin
Decizia RIL nr. 16/12.11.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/05.12.2012, că
momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea
sancţiunii disciplinare este data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile
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la registratura unităţii, întrucât după finalizarea cercetării se poate aprecia dacă fapta săvârşită
de salariat întruneşte sau nu, cumulativ, elementele constitutive ale unei abateri disciplinare.
În acest sens, reclamanta a susţinut că Decizia nr. 8/08.03.2018 este legală deoarece a
fost emisă în termenul legal de 30 zile, de la data de 22.02.2018, când s-a înregistrat Raportul
comisiei de cercetare disciplinară prealabilă şi în interiorul celor 6 luni calculate de la data
săvârşirii faptei (11 septembrie -30 noiembrie 2017).
Pe de altă parte, reclamanta a invocat un motiv de nulitate, arătând că Hotărârea nr.
1/12.04.2018 încalcă dispoziţiile din Regulamentul, aprobat prin OMECTS 3866/2012,
întrucât, conform art. 11 alin. 1, contestaţia depusă la IŞJ sub nr. 2644/23.03.2018, nu are
număr de înregistrare în registrul special de intrări - ieşiri al Colegiului de disciplină (registru
distinct de cel al inspectoratului) iar, conform art. 12 alin. 1, Şcoala Profesională Specială A.,
nu a primit citaţia în termenul legal de 15 zile înainte de şedinţă, citaţia având data de
03.04.2018, iar şedinţa având loc pe 04.04.2018, ora 11, la citaţie nefiind ataşată copia
contestaţiei formulate de către C., pentru a-şi putea exercita în mod efectiv dreptul la apărare.
Prioritar, instanţa a analizat nulitatea invocată, reţinând că împotriva Deciziei nr. 8/
08.03.2018, emisă de Şcoala Profesională Specială A., pârâtul putea face contestaţie în termen
de 15 zile de la comunicare, la Colegiul de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar, în
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin 8 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
(Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen
de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă
inspectoratul şcolar.)
Decizia de sancţionare a fost comunicată pârâtului în data de 08.03.2018, aşa după
cum rezultă din copia aflată la dosar.
La data de 23.03.2018, pârâtul a adresat o petiţie Inspectoratului Şcolar, în care a
sesizat anumite nereguli săvârşite de conducerea Şcolii Profesionale Specială A. la adresa sa,
petiţie prin care a solicitat analizarea celor relatate şi luarea unor măsuri, fiind înregistrată sub
nr. 2644/23.03.2018.
Nu se regăseşte în cuprinsul acestei petiţii vreo menţiune cu privire la contestarea
Deciziei nr. 8/08.03.2018, iar între copiile documentelor ce au stat la baza emiterii Hotărârea
nr. 1/12.04.2018 se regăseşte copia acestei petiţii, care, însă, nu are nici un număr de
înregistrare.
Din documentele aflate la dosar fond, comunicate de pârâtă, rezultă că petiţia pârâtului
a fost înregistrată sub nr. 2644/23.03.2018 de ISJ şi repartizată pentru soluţionare
inspectorului şcolar G., iar acesta, în data de 27.03.2018 a calificat-o drept contestaţie
împotriva Deciziei de sancţionare ce se soluţionează de către Colegiul de Disciplină.
Instanţa a reţinut, însă, că potrivit disp. art. 11 din Regulamentul anexă la OMECTS
3866/2012, Secretarul Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului primeşte şi înregistrează contestaţia în registrul special de intrări-ieşiri
al Colegiului, întocmeşte un dosar pentru fiecare cerere şi elaborează referatul cauzei.
(2) Referatul cauzei cuprinde următoarele elemente obligatorii: „părţile”, „obiectul”,
„actul contestat”, „sustineri în apărare”, „acte la dosar”, „constatări” şi „aspecte de elucidat”.
A rezultat, aşadar, că petiţia depusă de pârât la ISJ nu respectă dispoziţiile legale susmenţionate nici cu privire la locul depunerii (Secretarul Colegiului Central de Disciplină al
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului primeşte şi înregistrează contestaţia
în registrul special de intrări-ieşiri al colegiului), şi nici cu privire la conţinut (părţile, obiectul,
actul contestat, susţineri în apărare, acte la dosar, aceste aspecte obligatorii a se regăsi în
cuprinsul referatului cauzei trebuind să rezulte fără echivoc din cuprinsul contestaţiei) pentru
a putea fi considerată contestaţie împotriva deciziei de sancţionare.
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Dat fiind cele ce preced, instanţa a constatat nulitatea Hotărârii nr. 1/12.04.2018 a
Colegiului de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean, faţă de lipsa contestaţiei
împotriva Deciziei nr. 8/08.03.2018, emisă de Şcoala Profesională Specială A., devenind de
prisos analizarea motivelor de netemeinicie a deciziei contestate.
Împotriva acestei sentinţe, a formulat apel pârâtul C., prin care solicită admiterea
apelului, modificarea acesteia şi, pe fond, respingerea acţiunii, a capetelor de cerere formulate
de reclamantă ca neîntemeiate şi nelegale, întrucât unitatea de învăţământ nu a respectat
procedura de cercetare şi sancţionare conform Legii nr. 1 /2011, în ceea ce priveşte art. 280
(7) şi nu s-au respectat nici prevederile art. 6 (3) din Ordinului nr. 3866/2012.
Solicită, totodată, să se menţină Hotărârea nr. 1 din 12.04.2018 a Colegiului de
Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean ca fiind temeinică şi legală.
Apelantul arată că prima instanţă a reţinut greşit faptul că el ar fi depus la
Inspectoratul Şcolar doar o petiţie, care a ajuns la domnul inspector G. Precizează ca în ziua
respectivă a depus aceeaşi contestaţie, în copie xerox, şi la Colegiul de Disciplină de pe lângă
Inspectoratul Şcolar Judeţean, aşa cum i-a spus secretara inspectoratului şcolar, să lase una la
secretariat şi să ducă şi la biroul nr. 8 un exemplar, dacă contestă o decizie de sancţionare,
ceea ce a şi făcut. Apelantul arată că a depus la Colegiul de Disciplină de pe lângă
Inspectoratul Şcolar Judeţean, unde a primit număr de înregistrare nr.1/23.03.2018. Apelantul
mai arată că jurista inspectoratului care a primit cererea, i-a comunicat că după cum este
formulată contestaţia, aceasta poate fi considerată doar ca o petiţie, drept pentru care a
completat contestaţia şi a revenit la Colegiul de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar
Judeţean şi a depus, în aceeaşi zi, completarea la contestaţie, pe care s-a menţionat de către
doamna jurist „primit ora 16.30- completare”, iar aceasta i-a precizat că de la Colegiul de
Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean s-a format dosarul nr.1/23.03.2018 şi că,
dacă a depus şi la secretariatul inspectoratului şcolar judeţean, aceasta va ajunge tot la
Colegiu, contestaţia având număr de înregistrare la secretariatul IŞJ 2644/ 23.03.2018.
În ceea ce priveşte faptul că, în speţă, contestaţia nr. 2644/23.03.2018 ar fi ajuns spre
soluţionare la domnul inspector G., apelantul menţionează că nu a fost solicitat de acesta să îşi
spună punctul de vedere în nici un fel şi nici nu a primit nici un răspuns scris, şi nici verbal,
de la inspectoratul şcolar judeţean ,în acest sens. În cuprinsul contestaţiei, apelantul arată că a
insistat pe faptul că directorul unităţii are ceva personal cu el, dar acest fapt dorea să îl aducă
la cunoştinţa Colegiul de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean, dar dacă
domnul general a apreciat că trebuie verificate cele semnalate de domnul inspector, este foarte
bine. Menţionează că nu a fost nimeni în unitatea de învăţământ să verifice cele semnalate în
contestaţie, în afara celor desfăşurate în şedinţa Colegiului de Disciplină de pe lângă
Inspectoratul Şcolar Judeţean unde a relatat membrilor, cu lux de amănunte, cele petrecute.
Apelantul susţine că, în speţă, contestaţia sa a fost înregistrată în registrul special, cu
nr. 1/23.03.2018, aşa cum poate reieşi şi din Registrul Colegiului de Disciplină de pe lângă
Inspectoratul Şcolar Judeţean, contestaţie care a fost notată în registru în prezenţa sa.
Arată apelantul că directoarea Şcolii Profesionale Speciale A. nu a respectat procedura
de sancţionare, decizia nefiind nemotivată, nefiind consemnat punctul său de vedere şi
apărarea sa.
Apelantul solicită respingerea acţiunii, întrucât nu s-au respectat prevederile din Legea
nr. l/2011, în ceea ce priveşte art. 280 (7): „Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în
termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de
inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei.
Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată” şi
nu s-au respectat nici prevederile art. 6 (3) din Ordinul nr. 3866/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului de Disciplină al
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MECTS, legislaţia aplicabilă angajaţilor din sistemul de învăţământ.
În fapt, ca urmare a contestaţiei depusă la Inspectoratul Şcolar Judeţean, sub nr. 2644/
23.03.2018, dimineaţă la ora 11,00 şi completată în aceeaşi zi la ora 16,30, formând dosarul
nr. 1/2018, în termen legal de 15 zile, sancţionat prin Decizia de sancţionare nr. 8/08.03.2018,
emisă de Şcoala Profesională Specială A., prin care a fost sancţionat cu 10% din salariul de
bază pe o perioadă de 4 luni, iar, ca urmare a analizării contestaţiei sale, s-a admis contestaţia
şi a fost anulată decizia de sancţionare.
Apelantul solicită admiterea apelului şi, pe fondul cauzei, respingerea acţiunii şi,
totodată, menţinerea Hotărârii nr. 1/12.04.2018 a Colegiului de Disciplină de pe lângă
Inspectoratul Şcolar Judeţean, ca fiind temeinică şi legală, motivat de faptul că reclamanta nu
a respectat procedura de sancţionare conform prevederilor legale.
Totodată, apelantul menţionează că la Colegiului de Disciplină de pe lângă
Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost ascultat şi s-au solicitat documente de la unitatea de
învăţământ, i s-a admis contestaţia formulată şi înregistrată la Colegiului de Disciplină de pe
lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean cu nr. 2644/23.03.2018, prin care a fost sancţionat prin
Decizia de sancţionare nr. 8/08.03.2018, emisă de Şcoala Profesională Specială A., cu
diminuarea cu 10% din salariul de bază pe o perioadă de 4 luni. Susţine, de asemenea, că
doamna director, cu rea credinţă, a reţinut două luni consecutiv, 10% din salar, cu toate că
prin Hotărârea Colegiului de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost
anulată decizia de sancţionare, iar doamna director a solicitat în instanţă anularea Hotărârii
Colegiului de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean, în dosarul ../40/2018.
În fapt, apelantul arată că a fost sancţionat prin Decizia de sancţionare nr. 8/2018,
emisă de Şcoala Profesională Specială A., decizie pe care a contestat-o, în termenul legal de
15 zile.
In conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 3866/2012, pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului de Disciplină al
MECTS şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare precum şi a art. 280
alin. 1 şi alin. 2 lit. c din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 comisia, pentru o mai bună
clarificare a situaţiei de fapt şi de drept, a solicitat, în copie xerox, dosarul de cercetare de la
unitatea de învăţământ, privind abaterea disciplinară şi au constatat că unitatea de învăţământ
a încălcat procedura de sancţionare disciplinară.
Conform art.6 (3) din Ordinului nr. 3866/2012, pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului de Disciplina al MECTS:
„sancţiunea se aplică şi se comunică prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii
de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul MEN, în termen de cel mult 30 zile de
la data luării la cunoştiintă despre săvârşirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinară”,
iar el a primit decizia de sancţionare după două luni de când a fost chemat la comisia de
cercetare.
Pentru motivele arătate, apelantul solicită respingerea acţiunii, să se menţină Hotărârea
nr. 1 din 12.04.2018 a Colegiului de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean, ca
fiind temeinică şi legală, motivat de faptul că reclamanta nu a respectat procedura de
sancţionare conform prevederilor legale, decizia nefiind motivată, reclamanta nu a respectat
prevederile din Legea nr. 1/2011, în ceea ce priveşte art. 280 (7) şi art.6 (3) şi din Ordinul nr.
3866/2012, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Colegiului de Disciplină al MECTS, legislaţia aplicabilă angajaţilor din sistemul de
învăţământ.
Arată, de asemenea, că a făcut ore cu elevul la domiciliul acestuia, numai că părinţii,
având o singură cameră în care stăteau, îi spuneau să termine mai repede întrucât stăteau afară
cât el încerca să lucreze cu fiul lor.
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Prin întâmpinare, contestatoarea Şcoala Profesională Specială A. a solicitat
respingerea apelului ca nefondat. A precizat că prima instanţă a reţinut în mod corect lipsa
contestaţiei pârâtului împotriva deciziei nr. 8/08.03.2018, contestaţie înregistrată sub nr.
2644/23.03.2018, care este, de fapt, o petiţie, în cuprinsul căreia nu există referire la decizia
de sancţionare. Referatul cauzei nu există, întrucât petiţia analizată de Colegiul de disciplină
de pe lângă I.S.J. nu conţine elementele unei contestaţii. Intimata susţine că este neadevărat
faptul că pârâtul a depus, în data de 23.03.2018, contestaţia scrisă la calculator, înregistrată
sub nr. 1/23.03.2018 la Colegiul de disciplină al ISJ, contestaţie pe care este notat: „primit ora
16,30-completare”, în procesele-verbale nr. 1/2018 şi 2/2018 neexistând consemnat faptul că
există şi o completare a petiţiei nr. 2644/23.03.2018, scrisă de mână, cu o contestaţie scrisă la
calculator. Această contestaţie nu se află la dosarul complet ce a stat la baza emiterii Hotărârii
nr. 1/2018 a Colegiului de disciplină, dosar solicitat de instanţă. În opinia contestatoarei, este
cert că aceasta a fost făcută acum, după aproape un an, de către petentul C., în colaborare cu
d-na jurist a ISJ. La o analiză a acestei contestaţii, scrisă la calculator, se poate observa că nu
este semnată de petent, nu este datată şi nu are apostila Inspectorului General al ISJ, pentru a
fi direcţionată către Colegiul de Disciplină al ISJ. Insuşi colegiul a sesizat că în speţă
contestaţia nu este făcută în mod corect, deoarece nu conţine toate elementele unei contestaţii.
Este inacceptabil ca o petiţie ce are un anumit conţinut, depusă la registratura ISJ să aibă
acelaşi număr de înregistrare cu o contestaţie ce are un alt conţinut. Consideră că prin apelul
pârâtului se aduc elemente de noutate, printr-un document creat ulterior, nefăcându-se altceva
decât să se creeze falsuri, lucru de la care a pornit şi decizia de sancţionare disciplinară.
Intimata reiterează în întâmpinare şi susţinerile din contestaţie, referitoare la neprimirea
citaţiei în termen înainte de şedinţa colegiului de disciplină, neataşarea unei copii a
contestaţiei depuse, precum şi legalitatea emiterii deciziei de sancţionare disciplinară, cu
respectarea deciziei pronunţate în recurs în interesul legii de către ÎCCJ.
Analizând cauza, prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea reţine
următoarele:
Apelantul a depus, odată cu cererea de apel, o copie de pe contestaţia înregistrată la
Inspectoratul Şcolar Judeţean B., înregistrată sub nr. 2644 din 23.03.2018, precum şi o copie a
unui înscris, formulat în aceeaşi zi şi înregistrat cu rezoluţia: „primit ora 16,30-completare, nr.
1/23.03.2018”, susţinând că a introdus, în aceeaşi zi, o completare a contestaţiei,
comunicându-i-se, în acel moment, că s-a înregistrat dosar la Colegiul de disciplină de pe
lângă ISJ, sub nr. 1/23.03.2018.
Din verificările efectuate în apel, conform înscrisurilor depuse la filele 83-89 dosar
apel de ISJ, rezultă că în registrul special de intrări-ieşiri al Colegiului de disciplină de pe
lângă ISJ a fost înregistrată, sub nr. 1 din 23.03.2018, o contestaţie la decizia de sancţionare
nr. 8/08.09.2018, înregistrată sub nr. 2644/23.03.2018, precum şi o completare contestaţie,
formulată la ora 16,30, cum menţiunea: „sancţiune 10% salar 4 luni”, în total 2 pagini plus 1
pagină. Ambele înscrisuri depuse în copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, de ISJ, la
filele 87-88 şi 89 dosar apel, poartă rezoluţie, precum şi ştampila de intrare şi sunt semnate de
către contestator. Dacă în primul înscris depus de către contestator se face vorbire doar de
faptul că a fost penalizat pe nedrept, acesta susţinând că este o persoană hărţuită, iar
penalizarea se bazează pe ambiţie şi abuz în funcţie, în completarea depusă şi înregistrată la
ora 16,30, sub nr. 2644/23.03.2018, în Registrul de intrări-ieşiri al ISJ, respectiv sub nr.
1/23.03.2018, în Registrul special de intrări-ieşiri al Colegiului de disciplină de pe lângă ISJ,
există toate elementele specifice unei contestaţii la o decizie disciplinară. Se menţionează în
acest înscris că se formulează contestaţie împotriva Deciziei nr. 8/08.08.2018, ca fiind
netemeinică şi nelegală, sunt arătate părţile, precum şi apărările contestatorului în raport de
decizia atacată, respectiv aspecte de nulitate şi de netemeinicie ale deciziei de sancţionare
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disciplinară. Prin urmare, contestaţia îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art. 11 din
Regulamentul anexă la OMECTS nr. 3866/2012, atât cu privire la locul depunerii, cât şi cu
privire la elementele de bază ale unei contestaţii, aspecte în raport de care se întocmeşte
referatul cauzei, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 din acelaşi Ordin. Susţinerile
intimatei din întâmpinare, referitoare la lipsa elementelor obligatorii din contestaţia formulată
de apelant, nu pot fi, ca atare, reţinute. Faptul că, în speţă, contestaţia formulată de apelant
împotriva deciziei de sancţionare disciplinară a fost înregistrată, atât în Registrul de intrăriieşiri al ISJ, cât şi în Registrul special de intrări-ieşiri al Colegiului de disciplină de pe lângă
ISJ, rezultă şi din procesul-verbal nr. 1/04.04.2018, întocmit de Colegiul de Disciplină al ISJ,
filele 59-62 dosar tribunal, în care se consemnează obiectul şedinţei acestei comisii de la acea
dată, respectiv analiza contestaţiei nr. 1/2018, împotriva deciziei de sancţionare nr.
8/08.03.2018. Nu pot fi reţinute susţinerile intimatei din întâmpinarea la apel, referitoare la
faptul că însuşi Colegiul de Disciplină de pe lângă ISJ ar fi constatat că nu este legal
formulată contestaţia de către apelant. Conform menţiunilor invocate, din conţinutul
procesului-verbal nr. 2/12.04.2018 al Colegiului de Disciplină de pe lângă ISJ, colegiul a
trecut la dezbaterea pe fond a contestaţiei formulate de apelant, constatând că nu sunt motive
de anulare a deciziei. Dacă s-ar fi constatat, cu acea ocazie, că nu există o contestaţie a
apelantului la decizia de sancţionare disciplinară nr. 8/08.03.2018, în mod evident, nu s-ar mai
fi analizat fondul acesteia şi nici probele aduse de ambele părţi. Prin urmare, în mod greşit a
reţinut prima instanţă că Hotărârea nr. 1/12.04.2018 a Colegiului de diciplină de pe lângă ISJ
este afectată de nulitate, faţă de lipsa contestaţiei împotriva Deciziei nr. 8/08.03.2018, emisă
de reclamantă.
Analizând, în rejudecare, contestaţia formulată de reclamantă împotriva Hotărârii nr.
1/12.04.2018 a Colegiului de Diciplină de pe lângă ISJ, Curtea reţine următoarele:
A invocat reclamanta că nu a primit înştiinţare în termenul legal de minim 15 zile
înainte de şedinţă, citaţia fiind din 03.04.2018, iar şedinţa având loc pe 04.04.2018, ora 11, la
citaţie neataşându-se şi copie după contestaţia formulată, prin aceasta fiind încălcate
dispoziţiile art. 12 alin. 1 din Regulamentul anexă la OMECTS nr. 3866/2012. Aceste
susţineri, însă, nu pot conduce la nulitatea Hotărârii nr. 1/12.04.2018 a Colegiului de
Disciplină de pe lângă ISJ, actul normativ din speţă neprevăzând sancţiunea nulităţii pentru
încălcarea acestor dispoziţiile legale. Mai mult, directoarea Scolii Profesionale Speciale A. a
fost audiată de colegiu, conform menţiunilor din procesul-verbal nr. 1/04.04.2018, aceasta
neinvocând aceste probleme în faţa acestui organ colectiv, de asemenea, a fost ascultat şi d-l
profesorul H., membru în Comisia de disciplină care a întocmit raportul pentru cercetarea
abaterilor disciplinare sancţionate prin decizia nr. 8/08.03.2018, reclamanta nefiind lipsită,
prin urmare, de apărare, în condiţiile în care şi-a precizat poziţia şi a putut să aducă probele
apreciate a fi relevante în raport de decizia de sancţionare contestată.
În ceea ce priveşte legalitatea Hotărârii nr. 1/12.04.2018, în raport de soluţia de
admitere a contestaţiei împotriva deciziei de sancţionare nr. 8/08.03.2018, pentru
nerespectarea prevederilor art. 280 alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Curtea reţine că s-a făcut o
corectă aplicare a textelor de lege incidente în cauză. Reclamanta invocă prin acţiunea
introductivă de instanţă că termenul de 30 zile nu se calculează de la data săvârşirii faptei, ci,
aşa cum precizează legiuitorul, de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei.
Reclamanta arată că, după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, ÎCCJ a lămurit sensul de
luare la cunoştinţă despre existenţa faptei ca referindu-se la momentul în care existenţa certă a
abaterii disciplinare este stabilită prin raportul comisiei de cercetare disciplinară, în cazul de
faţă, 22.02.2018, citându-se aplicarea Deciziei pronunţate de ÎCCJ în recurs în interesul legii,
nr. 16/12.11.2012. Conform acesteia, s-a interpretat aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. 1 din
Codul Muncii, în sensul că momentul de la care începe să curgă termenul de 30 zile
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calendaristice pentru aplicarea sancţiunii disciplinare este data înregistrării raportului final al
cercetării disciplinare prealabile la registratura unităţii. Susţinerile reclamantei nu pot fi
reţinute, însă, în speţă, fiind incidentă o normă legală specială, şi nu prevederile Codului
muncii, astfel cum susţine reclamanta, în interpretarea dată de decizia în recurs în interesul
legii.
Astfel, conform art. 55 Ordinul nr. 5079/2016: ,,Personalul didactic, personalul
didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iar, conform art. 56: „Personalul nedidactic
răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
Făcând parte din categoria personalului didactic, este evident că apelantul răspunde
disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 şi nu în conformitate cu prevederile
Codului muncii.
Conform art. 280 alin. 7 din Legea nr. 1/2011: ,,Cercetarea faptei şi comunicarea
deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în
condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/
instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost
cercetată”. Nici nu s-ar putea, sub aspect logic, raportat la acest articol, să se reţină
interpretarea dată de decizia în recurs în interesul legii citată, cercetarea faptei neputând avea
loc într-un termen de 30 zile de la data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare,
act care marchează sfârşitul cercetării disciplinare.
Textul face, în mod evident, referire la momentul constatării faptei, legând acest
moment de cel al consemnării acesteia în condica de inspecţii sau la registratura generală.
Acesta este în corelaţie şi cu prevederile art. 280 alin. 3 din Legea nr. 1/2011, conform cărora:
„Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la
săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se
înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ”. Că acest text se interpretează
astfel, rezultă şi din dispoziţiile art 6 alin. 2 şi 3 din Ordinul 3866/2012, conform cărora: „(2)
Dacă de la data săvârşirii faptei ce constituie abatere disciplinară şi până la momentul aplicării
sancţiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana în cauză nu mai poate fi sancţionată
disciplinar. (3) Sancţiunea se aplică şi se comunică prin decizie scrisă, după caz, de către
directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre
săvârşirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinară”.
Acolo unde Legea nr. 1/2011 a dorit să distingă, a precizat expres, după cum rezultă
din conţinutul art. 283 din acelaşi act normativ: ,,Răspunderea patrimonială a personalului
didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de
control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de
imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de
conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când,
prin lege, se dispune altfel”.
În speţă, aplicarea sancţiunii şi comunicarea deciziei de sancţionare apelantului
trebuiau efectuate în termen de 30 zile de la momentul constatării faptei săvârşite, respectiv de
la data de 22.12.2017, când a fost înregistrat la registratura reclamantei procesul-verbal
încheiat de d-na directoare a Şcolii Profesionale Speciale A., prin care aceasta a constatat
neefectuarea numărului de ore de către pârât, conform orarului, la domiciliul elevului D. Or,
decizia de sancţionare a fost emisă în afara termenului legal de 30 zile, respectiv la data de
08.03.2018, Hotărârea nr. 1 din 12.04.2018 a Colegiului de disciplină din cadrul ISJ fiind,
prin urmare, legală.
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Pentru toate aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 480 alin. 2 Cod
procedură civila, Curtea va admite apelul declarat de pârât şi va schimba în totalitate sentinţa
atacată. În rejudecare, contestaţia formulată de Şcoala Profesională Specială A. va fi respinsă
ca nefondată.
6. Sarcina probei în acţiunea în răspundere patrimonială. Dovedirea de către
angajator a existența faptei salariatului de încălcare a normelor legale sau contractuale
şi probarea vinovăției salariatului în producerea unui anumit rezultat dăunător, inclusiv
legătura de cauzalitate între acestea.
Rezumat:
Considerentele primei instanțe în sensul că în cazul acțiunilor în răspundere
patrimonială sarcina probei revine pârâtului salariat, iar nu reclamantului angajator, și că
operează o prezumție de culpă este contrară dispozițiilor legale care reglementează sarcina
probei, art. 249 Cod procedură civilă și art. 272 din Codul muncii. De altfel prima instanță
nici nu a indicat vreo dispoziție legală care să reglementeze în acest caz prezumția de culpă.
Pe cale de consecință, reclamantei îi revenea sarcina de a dovedi îndeplinirea cumulativă a
condițiilor atragerii răspunderii patrimoniale a pârâtului, ceea ce nu a făcut. Astfel cum a
invocat și pârâtul apelant nu există la dosar probe care să dovedească vinovăția sa pentru
prejudiciul pretins.
Angajatorul trebuie să dovedească existența faptei salariatului de încălcare a
normelor legale sau contractuale, trebuie probată vinovăția salariatului în producerea unui
anumit rezultat dăunător, inclusiv legătura de cauzalitate între acestea. Din probatoriul
administrat în cauză nu reiese că diferența de consum de motorină, dintre cel stabilit de
producătorul autovehiculului și cel rezultat în urma curselor efectuate de pârât, a fost
cauzată de atitudinea culpabilă a pârâtului, de modul defectuos de conducere a
autovehiculului încredințat de reclamantă.
(Decizia nr. 763 din 24.09.2019, dosar nr. 2182/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 08.06.2018 şi înregistrată sub nr.
..., reclamanta SC A. SRL, în contradictoriu cu pârâtul B., a solicitat instanţei ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 7.250 lei,
reprezentând contravaloarea prejudiciului creat societăţii prin nerespectarea termenului de
preaviz de 20 zile lucrătoare, sumă ce urmează a fi calculată cu dobânda legală aferentă, de la
data introducerii acţiunii şi până la achitarea efectivă a debitului de către pârât; obligarea
pârâtului la plata sumei de 4.900 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului creat societăţii
prin nerespectarea clauzei specifice nr. 1, Cap. G, lit. f din contractul de muncă, sumă ce
urmează a fi calculată cu dobânda legală aferentă, de la data introducerii acţiunii şi până la
achitarea efectivă a debitului de către pârât
Prin sentinţa civilă nr. 1271 din 29 octombrie 2018 Tribunalul Suceava a admis în
parte cererea având ca obiect „acţiune în răspundere patrimonială” formulată de reclamanta
SC A. SRL în contradictoriu cu pârâtul B.; a obligat pârâtul să plătească reclamantei, suma de
4.900 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat societăţii, precum şi dobânda legală
aferentă, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 8 iunie 2018 şi până la plata efectivă
a sumei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut următoarele:
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Potrivit contractului individual de muncă nr. 49 depus la dosar, pârâtul B. a fost
salariatul societăţii reclamante, începând cu data de 10.01.2017, pe perioadă nedeterminată, în
funcţia de agent curier. Contractul individual de muncă a fost negociat de părţile contractante,
în acest sens fiind relevante semnăturile angajatului şi angajatorului de pe înscrisul menţionat,
împrejurare de natură să demonstreze liberul consimţământ al părţilor la încheierea acestuia.
Astfel, în speţă, clauzele contractuale se circumscriu prevederilor art. 8 Codul muncii,
în conformitate cu care relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei
credinţe. În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 16 Codul muncii, potrivit cărora contractul
individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba
română. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante sunt reciproce, aspect rezultând din
caracterul oneros, sinalagmatic al contractului de muncă, în condiţiile art. 37, 39 şi 40 Codul
muncii.
Din coroborarea clauzelor contractuale, a actului adiţional şi a prevederilor din fişa
postului, rezultă că pârâtul avea obligaţia de a se încadra într-un consum de carburant, la Cap.
G lit. f din contractul de muncă se menţionează obligaţia încadrării în consumul de carburant
garantat de fabricant, pentru regim mixt de 7,5% pentru autoutilitare fabricate din 2014,
inclusiv şi de 8,6 litri/100 km pe autoutilitare fabricate până în 2014 exclusiv; de asemenea, sa prevăzut răspunderea salariatului pentru pagubele cauzate firmei din vina sa; se face referire
la indicatorul de performanţă constând în numărul mic, tinzând spre zero, al evenimentelor
rutiere, încadrarea în consumul menţionat anterior, întocmirea tuturor documentelor de
transport completate, semnate, ştampilate de toate părţile implicate în activitatea curentă,
depunerea tuturor documentelor pe fiecare cursă în parte.
Raporturile de muncă dintre părţi au încetat în baza demisiei dată de pârât.
Prin prezenta acţiune, fostul angajator solicită antrenarea răspunderii patrimoniale a
fostului salariat, pârâtul B., pentru pagubele pe care acesta le-a produs în timpul derulării
contractului de muncă, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Astfel, se reproşează pârâtului, că acesta a cauzat un prejudiciu de 4.900 lei,
reprezentând contravaloarea cantităţii de 924,22 litri motorină, precum şi suma de 7.250 lei.
Aşa cum s-a arătat anterior, pârâtul avea obligaţia de a se încadra într-un consum de
carburant garantat de fabricant, pentru regim mixt de 7,5% pentru autoutilitare fabricate din
2014, inclusiv şi de 8,6 litri/100 km pe autoutilitare fabricate până în 2014 exclusiv.
Conform situaţiei ce rezultă din fiecare raport de delegaţie din perioada 12.01.201715.12.2017, pârâtul a parcurs 118.058 km, consumând 14.981,16 litri motorină, astfel: în
perioada delegaţie 12.01.2017-16.02.2017, conform raportului depus de angajat: 9.47 -8.5 =
0.97 litri/100 kmxl6145 km (parcurs delegaţie), s-a înregistrat 156.61 litri depăşire consum
combustibil; în perioada delegaţie 27.02.2017-11.04.2017, conform raportului depus de
angajat: 9.84 -8.5 = 1.34 litri/100 kmx21666 km (parcurs delegaţie) au rezultat 290,32 litri
carburant depăşire la consum; pentru perioada delegaţie 21.04.2017-02.06.2017, conform
raportului depus de angajat: 8.99 -8.5 = 0.49 litri/100 kmx26177 km (parcurs delegaţie) a
rezultat o cantitate de 128.27 litri combustibil depăşiţi în plus; în perioada delegaţie
08.06.2017-02.08.2017, conform raportului depus de angajat: 8.98 -8.5 = 0.48 litri/100
kmx38381 km (parcurs delegaţie) s-au înregistrat 184.29 litri depăşiţi; 5) în perioada delegaţie
16.08.2017-13.09.2017, conform raportului depus de angajat: 9.55 -8.5 = 1.05 litri/100
kmxl5689 km (parcurs delegaţie) 164.73 litri depăşire.
Astfel, prejudiciul cauzat de salariat în legătură cu munca sa constă în cantitatea de
924,22 litri combustibil, la un preţ mediu de 5,3 lei/litru de combustibil, rezultă valoarea
prejudiciului de 4.900 lei. Consumul în care trebuia să se încadreze conform clauzei din CIM
era de 8,5 litri/100 km.
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Faţă de documentele depuse, respectiv rapoartele de delegaţie menţionate, corelate cu
împuternicirea nr. 746/10.01.2017, care relevă predarea autoutilitarei..., cu nr. de
înmatriculare .., instanţa a valorificat susţinerile societăţii reclamante referitoare la calculul
contravalorii consumului de combustibil.
Potrivit art. 254 Codul muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi
principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului
din vina şi în legătură cu munca lor. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a
provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o
notă de constatare şi evaluare a pagubei.
În acţiunea patrimonială, sarcina probei revine pârâtului.
Din această perspectivă, tribunalul are în vedere că pârâtul nu a formulat în termen
legal întâmpinare, fiind decăzut din dreptul de a mai formula cereri de probe şi de a invoca
excepţii, înafara celor de ordine publică.
Din această perspectivă, nu pot fi reţinute susţinerile pârâtului, potrivit cărora s-ar fi
aflat în imposibilitate obiectivă de a depune în termenul legal, întâmpinarea, întrucât, aşa cum
s-a arătat anterior, actele medicale depuse la dosar demonstrează că acesta s-a aflat în
concediu medical în perioada 11.06. – 25.06.2018; termenul de graţie instituit prin art. 186
alin. 2 Cod procedură civilă se împlinea la data de 26 iulie 2018; ori, întâmpinarea a fost
depusă cu mult peste acest termen, respectiv la data de 19 septembrie 2018.
Având în vedere cele ce preced, tribunalul a reţinut că fiind date cumulativ, condiţiile
răspunderii patrimoniale, acţiunea formulată de societate este întemeiată, fiind date exigenţele
art. 254 raportat la art. 272 Codul muncii, pârâtul nerăsturnând prin niciun mijloc de probă,
prezumţia de culpă din sarcina sa, aşa încât se impune admiterea acţiunii, cu consecinţa
obligării pârâtului, la plata în favoarea reclamantei, a sumei de 4.900 lei reprezentând
contravaloarea prejudiciului cauzat societăţii, precum şi dobânda legală aferentă, începând cu
data introducerii acţiunii, respectiv 8 iunie 2018 şi până la plata efectivă a sumei.
În ceea ce priveşte dobânda legală, instanţa a reţinut că sunt incidente prevederile art.
1530 Cod civil, în conformitate cu care creditorul are dreptul la daune-interese pentru
repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară
a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei.
În ceea ce priveşte suma de 7.250 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului creat
societăţii prin nerespectarea termenului de preaviz de 20 de zile lucrătoare, societatea
angajatoare arată că prejudiciul rezultă din încălcarea clauzei specifice nr.19 şi 11 din CIM,
întrucât pârâtul şi-a depus demisia la data de 30.12.2017, solicitând încetarea raporturilor de
muncă cu aceeaşi dată.
La fila 33 dosar se regăseşte contractul individual de muncă, în care se regăseşte
clauza specifică nr.19 - convenită de părţi, care prevede obligaţia salariatului de a anunţa în
scris intenţia de încetare a contractului individual de muncă cu cel puţin 30 de zile înainte; de
a accepta ca în perioada de preaviz să plece în delegaţie cu un nou coleg care de altfel va
prelua toată gestiunea. În aceeaşi clauză, se prevede că în caz contrar, salariatul va plăti
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie la data încălcării clauzei din drepturile
băneşti cuvenite, din alte venituri proprii, garantând cu averea personală prezentă sau viitoare,
şi având obligaţia să le achite de îndată, în ziua depunerii decontului de cheltuieli sau la data
încheierii contractului individual de muncă, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,2%
pentru fiecare zi de întârziere şi la plata daunelor interese, conf. prev. lit. y)”.
De asemenea, la fila 32 se regăseşte clauza specifică nr.11, potrivit căreia: „Salariatul
este obligat să respecte termenul de preaviz de 20 de zile lucrătoare în cazul în care îşi
depune, în scris, completat şi semnat în faţa angajatorului demisia din firmă, în caz contrar,
salariatul se obligă să plătească 5 salarii minime brute pe economie în ziua depunerii
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decontului de cheltuieli sau la data încheierii contractului individual de muncă, în caz contrar
se vor aplica penalităţi de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi la plata daunelor interese,
conf. prev. lit. y)”.
Instanţa a reţinut în speţă, incidenţa prevederilor art. 81 alin. 7 Codul Muncii, potrivit
cărora contractul individual de muncă încetează, în cazul demisiei, la data expirării termenului
de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.
Pe de altă parte, alineatul 4 al aceluiaşi articol prevede că termenul de preaviz este cel
convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele
colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii
cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă
funcţii de conducere.
Faţă de contextul legislativ enunţat anterior, rezultă că prima teză din clauza specifică
nr.19, referitoare la obligaţia salariatului de a anunţa în scris intenţia de încetare a contractului
individual de muncă cu cel puţin 30 de zile înainte este nulă, întrucât vine în contradicţie cu
prevederile imperative ale art. 81 alin. (4) redate mai sus.
Dacă s-ar menţine în contractul de muncă o astfel de obligaţie, s-ar ajunge în ipoteza
în care angajatorul măreşte fără temei legal, perioada maximă de preaviz prevăzută de lege.
Nu în ultimul rând, clauza este echivocă, întrucât nu specifică în mod clar, dacă la
finalul celor 30 de zile încetează contractul de muncă şi dacă acest interval include şi termenul
de preaviz, sau termenul de preaviz curge distinct, în continuarea termenului de 30 de zile,
ambele ipoteze fiind contrare dispoziţiilor imperative menţionate.
Mai mult, trebuie de precizat că angajatorul poate renunţa la dreptul de preaviz, în
speţă fiind vorba despre o prevedere instituită pentru protecţia sa şi care nu poate opera decât
în favoarea sa.
În cazul de faţă, societatea angajatoare a primit cererea pârâtului, în care se indica data
demisiei 30.12.2017, la aceeaşi dată, în care se menţionează nota potrivit căreia „Obligatoriu
se va respecta preavizul de 20 de zile lucrătoare, conform Codului muncii, art. 81 – alin. 4 şi
clauza 11+19 din CIM 49.
Demisia este actul unilateral de voinţă al salariatului şi reprezintă un caz de încetare a
raporturilor de muncă, salariatul având dreptul de a nu motiva demisia, conform aliniatului 3
al art. 81, nefiind obligatoriu ca angajatorul să emită vreo decizie de încetare a contractului
individual de muncă încheiat între părţi.
Împrejurarea că pe cererea de demisie s-a menţionat că salariatul trebuie să-şi respecte
preavizul de 20 de zile, nu prezintă relevanţă din această perspectivă.
Prin urmare, faţă de considerentele expuse în precedent, al doilea capăt de cerere al
reclamantei vizând atragerea răspunderii pârâtului, pentru nerespectarea clauzelor specifice
nr. 11 şi 19, cu consecinţa obligării acestuia la plata sumei de 7.250 lei, reprezentând
contravaloarea prejudiciului creat societăţii prin nerespectarea termenului de preaviz de 20 de
zile lucrătoare, a fost respinsă ca nefondată.
Potrivit art. 451 – 453 Cod procedură civilă, a obligat pârâtul să plătească reclamantei,
suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel părţile.
Prin apelul declarat, reclamanta solicită, în conformitate cu art. 480 Cod proc. civ,
schimbarea în parte a hotărârii atacate, în sensul admiterii acţiunii în tot, aşa cum a fost
formulată, cu obligarea pârâtului intimat la plata cheltuielilor de judecată.
În motivare, a arătat următoarele:
Hotărârea primei instanţe este nelegală şi netemeinică.
În mod greşit, instanţa de fond a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind
obligarea pârâtului la plata sumei de 7.250 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului creat
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societăţii prin nerespectarea termenului de preaviz de 20 zile lucrătoare, sumă ce urmează a fi
calculata cu dobânda legală aferentă, de la data introducerii acţiunii şi până la achitarea
efectivă a debitului de către pârât.
Soluţia primei instanţe este dată fără a analiza înscrisurile depuse în dovedirea
prejudiciului provocat de pârât prin nerespectarea termenului de preaviz.
Aşa cum a arătat în cererea introductivă, pârâtul a fost angajatul lor, având încheiat
contractul individual de muncă nr. 49 din 10.01.2017 înainte de semnarea contractului
individual de muncă au fost prezentate şi dezbătute toate clauzele specifice, drepturile şi
obligaţiile angajatorului dar şi ale angajatului iar pârâtul a acceptat prin trecerea numelui şi
semnarea fiecărei file atât din contractul individual de munca nr. 49/10.01.2017 înregistrat sub
nr. 743/10.01.2017, a actului adiţional nr. 744/10.01.2017, dar şi a fişei postului nr. 745/
10.01.2017.
În urma discuţiilor şi a instruirii privind prevederile contractului de muncă, a actului
adiţional şi a fişei postului, a drepturilor şi obligaţiilor ambelor părţi, s-au lămurit toate
aspectele iar numitul pârâtul a agreat toate articolele şi a semnat şi procesul verbal ataşat.
Pârâtul nu poate să invoce faptul că nu ar fi ştiut că trebuie să respecte perioada de
preaviz de 20 zile şi consumul de carburant atât timp cât şi-a scris numele şi prenumele şi a
semnat clauzele specifice nr. l, 11, 19 din CIM 49/10.01.2017, prevederile art. 9 şi 22 din Act
adiţional nr. 744/ 10.01.2017.
Pârâtul şi-a depus demisia începând cu data 30.12.2017, fără preaviz, ocazie cu care i
s-a adus la cunoştinţă că se încalcă prevederile Clauzei specifice nr. ll din CIM 49/2017 Salariatul este obligat să respecte termenul de preaviz de 20 zile lucrătoare în cazul în care îşi
depune, în scris, completat şi semnat în faţa angajatorului demisia din firmă, în caz contrar,
salariatul se obligă să plătească 5 salarii minime brute pe economie în ziua depunerii
decontului de cheltuieli sau la data încheierii contractului individual de muncă, în caz contrar
se vor aplica penalităţi de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi la plata daunelor interese,
conform prevederilor lit. y).
La data depunerii demisiei, i s-a comunicat numitului B. că are obligaţia de a respecta
preavizul de 20 zile lucrătoare conform art. 81 (4) Codul muncii şi clauzele specifice nr. ll şi
19 din CIM nr. 49/2017 sancţionat prin art. 254 (4) din Codul muncii coroborat de clauza
specifica nr. 11 din CIM nr. 49/10.01.2017 cu plata echivalentului a 5 salarii minime brute pe
economie.
Prin nerespectarea preavizului de 20 zile lucrătoare s-a creat angajatorului un
prejudiciu de 7250 lei, reprezentând nerealizarea profitului cu autoutilitara predată pârâtului
care nu a putut fi folosită pună la găsirea unui nou şofer, fiind de notorietate şi faptul că toate
firmele care au ca obiect de activitate transport internaţional mărfuri nu găsesc să angajeze
şoferi.
Conform situaţiei contabile privind contul de pierderi/profit produs de autoutilitara de
3,5 tone, anexată prezentei cereri, reclamanta realizează lunar cu fiecare autoutilitară din
dotare un profit de 10.255,87 lei.
Astfel, suma de 7250 lei, reprezentând 5 salarii minime pe economie, acoperă parţial
prejudiciul cauzat în cuantum de 10.255,87 lei.
Demisia este actul unilateral de voinţă al salariatului prin care înţelege să pună capăt
unui contract individual fără să menţioneze motivele care l-au determinat, dându-se expresie
principiului libertăţii muncii. În această situaţie trebuie să respecte termenul de preaviz
deoarece articolului 81, alineatul 4, din Codul muncii, prevede că în termenul de preaviz
contractul de muncă continuă să-şi producă efectele respectiv salariatul este obligat să se
prezinte la serviciu şi să presteze munca iar angajatorul să-i plătească salariul.
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Salariatul poate să-şi prezinte demisia fără preaviz dar numai în condiţiile articolului
81, alineatul 4, din Codul muncii, şi în acest caz ar trebui menţionate şi care dintre obligaţiile
asumate de angajator nu au fost îndeplinite.
Cu alte cuvinte trebuie să motiveze de ce nu respectă obligaţia impusă de lege de a se
prezenta la serviciu pe perioada preavizului.
Pârâtul doar şi-a prezentat demisia la data de 30.12.2017 în care menţionează că
înţelege să-şi prezinte demisia începând cu data de 30.12.2017 dar nu a precizat motivele
pentru care înţelege să-şi prezinte demisia fără preaviz şi nici care sunt obligaţiile nerespectate
de angajator.
Dacă angajatul are dreptul la demisie, pentru angajator s-a creat o protecţie prin
preaviz, perioadă ce îi oferă acestuia şansa de a recruta o nouă persoană pentru postul rămas
vacant şi de a asigura buna preluare a responsabilităţilor. Totodată, preavizul este util şi
angajatului pentru a caută un nou loc de muncă.
Termenul preavizului este stabilit de ambele părţi şi prevăzut în contractul individual
de muncă sau, după caz, în cel colectiv şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare,
conform articolului 81, alineatul 4, din Codul muncii.
În raport de aceste considerente consideră că sunt îndeplinite condiţiile art. 254 alin. 1
Codul Muncii în vederea angajării răspunderii patrimoniale a pârâtului.
Prin decizia angajatului de a nu mai veni la lucru în perioada de preaviz a adus
prejudicii atât financiare, prin blocarea autoutilitarei, dar şi de imagine faţă de partenerul
străin, prin netrimiterea maşinii la lucru în Germania, dar şi prin prejudicierea bugetului
consolidat de stat prin neimpozitarea salariului angajatului, acesta nemaiexistând,
neimpozitarea profitului realizat cu, autoutilitara dar şi prin stoparea importului de capital în
EUR, prin neîncasarea curselor ce se puteau face în perioada preaviz.
Consideră că nu este echitabil ca un angajat să aibă numai drepturi, nu şi obligaţii, iar,
în cazul în care nu mai are „chef” să lucreze, să nu se mai prezinte la locul de muncă.
Această atitudine a salariaţilor nu poate fi încurajată de instanţa de judecată, întrucât
s-ar crea o situaţie în care un angajat poate să plece oricând de la angajator, fără să-l anunţe şi,
chiar dacă i se desface pe motiv disciplinar contractul de muncă, să nu răspundă în nici un fel
pentru această atitudine sfidătoare faţă dc angajator. Chiar şi în situaţia în care s-ar considera
că pretenţiile sunt prea mari, acţiunea trebuie admisă în parte.
Pentru acestea, solicită admiterea apelului, cu consecinţa admiterii acţiunii aşa cum a
fost formulată.
În drept, a invocat dispoziţiile art.466, art. 480 C.proc. civ; Codul muncii.
Pârâtul, prin apelul declarat, critică sentinţa pentru netemeinicie pentru următoarele
motive:
A fost acţionat în judecată de societatea A. SRL care a solicitat obligarea sa la plata
unor sume considerabile, având ca motivare faptul nu a respectat perioada de preaviz ce urma
să o efectueze ca urmare a demisiei sale, şi plata unor sume cu titlu de prejudiciu creat
societăţii prin activitatea sa. În speţă, a fost obligat la plata sumei de 4900 lei cu titlu de
prejudiciu cauzat societăţii şi dobânda legală datorată de la data introducerii acţiunii, la care
se adaugă şi plata cheltuielilor de judecată.
Soluţia nu este susţinută de motivarea instanţei, care în mod superficial, a stabilit, doar
pe susţinerea reclamantului, această valoare de 4900 lei. Din punctul lui de vedere, această
creanţă nu este certă, având în vedere faptul că apare ca o sancţiune ce se aplica obligatoriu.
Faptul că şi-a dat demisia, stabilindu-se că nu poate fi sancţionat ca urmare a nerespectării
preavizului, nu concluzionează că a creat un prejudiciu societăţii. Depăşirile de combustibil
sau faptul că nu s-a putut ajunge în timpul fixat în comandă, se datorează unor condiţii
obiective de muncă. Societatea nu şi-a dovedit pretenţiile prin nici un mijloc de probă.
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Nu se face vinovat de producerea niciunui prejudiciu şi consideră ca acţiunea în
integralitatea ei este o formă de şicanare şi de sancţionarea a sa, deoarece şi-a dat demisia.
Este adevărat că există o fluctuaţie a forţei de muncă la această societate, dar condiţiile de
muncă, conţinutul contractului de muncă şi în special a actelor adiţionale, sunt improprii şi
abuzive.
Faptul că a fost în concediu medical şi nu a avut posibilitatea fizică să lucreze în
perioada preavizului, nu a creat un prejudiciu societăţii, deoarece autotrenul a fost folosit de
alt conducător auto, iar certificatul său medical nu a fost valorificat, nefiind depus la Casa de
Sănătate, în vederea achitării contravalorii îndemnizațiilor la care avea dreptul.
Instanţa a respins nejustificat solicitarea de a se dispune efectuarea unei adrese în
sensul de a vedea dacă prin acest certificat a fost „despăgubit” şi s-ar fi creat astfel un
prejudiciu real societăţii.
Pentru toate aceste motive, solicită admiterea apelului, anularea sentinţei atacate şi în
judecarea apelului, respingerea capătului de cerere prin care a fost obligat la plata sumei de
4900 lei cu titlul de prejudiciu creat societăţii, cu cheltuieli de judecată.
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:
Apelul reclamantei
Aceasta critică respingerea de către prima instanță a cererii de obligare a pârâtului la
plata sumei de 7.250 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului produs societății prin
nerespectarea termenului de preaviz de către salariat.
Prin cererea de chemare în judecată dar și prin cererea de apel reclamanta a invocat că
prin demisia pârâtului din funcția de agent curier, fără respectarea termenului de preaviz de 20
de zile lucrătoare, i s-a produs un prejudiciu constând în nerealizarea profitului cu
autoutilitara pe care acesta o conducea până la angajarea unui alt șofer, pentru evaluarea
prejudiciului făcând însă trimitere atât la clauza specifică nr. 11 din contractul individual de
muncă cât și la situația contabilă atașată cererii de chemare în judecată.
Astfel, conform contractului individual de muncă, clauza specifică nr. 11, pârâtul era
obligat „să respecte termenul de preaviz de 20 de zile lucrătoare în cazul în care își depune în
scris, completat și semnat în fața angajatorului demisia din firmă, în caz contrar salariatul se
obligă să plătească 5 salarii minime brute pe economie în ziua depunerii decontului de
cheltuieli sau la data încheierii contractului de muncă, în caz contrar se vor aplica penalități de
0,2% pentru fiecare zi de întârziere și la plata daunelor interese”. Aceasta este suma solicitată
prin cererea de chemare în judecată, respectiv echivalentul a 5 salarii minime brute pe
economie.
Conform cererii depuse de pârât la angajator acesta a solicitat aprobarea demisiei fără
preaviz începând cu data de 30.12.2017, cu mențiunea că a primit toate drepturile contractuale
și nu are nicio pretenție, pe cerere angajatorul făcând o notă în sensul că termenul de preaviz
convenit în contract trebuie respectat. În consecință urmează a fi înlăturate considerentele
primei instanțe vizând posibilitatea angajatorului de a renunța la dreptul de preaviz și că
mențiunea făcută de angajator pe cerere nu este relevantă, având în vedere că acesta nu a
renunțat la cerința respectării termenului de preaviz prin nota menționată, fapt ce prezintă
relevanță pentru a se stabili obligațiile pârâtului.
Rezultă că în speță s-a făcut dovada faptei ilicite a pârâtului, salariat al societății
reclamante, care avea obligația legală (art. 81 al. 4 Codul muncii) și contractuală (clauza
specifică nr. 11) să respecte termenul de preaviz în cazul demisiei, ceea ce înseamnă, conform
art. 81 al. 5 din Codul muncii că în acest interval salariatul este obligat să presteze muncă
pentru angajator, ceea ce nu a făcut, fapt pe care nu l-a contestat.
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În speță, nu s-a făcut dovada că sunt incidente prevederile art. 81 al. 8 din Codul
muncii, atât timp cât pe cererea de demisie chiar salariatul a menționat că i s-au achitat toate
drepturile salariale și nu are nicio pretenție de la angajator.
Faptul că demisia nu se motivează nu are nicio relevanță sub aspectul respectării
termenului de preaviz, considerentele primei instanțe privind această posibilitate urmând a fi
înlăturate, neavând legătură cu cauza.
În ceea ce privește însă evaluarea prejudiciului produs angajatorului prin fapta ilicită a
pârâtului, fost salariat, Curtea reține că în speță este aplicabilă Decizia nr. 19/20.05.2019 a
Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care s-a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipularea
clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia, prin care
este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina şi în legătură cu munca sa, este
interzisă şi este sancţionată cu nulitatea clauzei astfel negociate, decizia fiind obligatorie,
potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pentru a decide astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut următoarele:
„49. Dispoziţiile art. 254 alin. (1) din Codul muncii prevăd că salariaţii răspund
patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru
pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Răspunderea
patrimonială este, aşadar, o varietate a răspunderii civile contractuale reglementate de Codul
civil, cu particularităţile determinate de specificul raporturilor juridice de muncă, având ca
temei dispoziţiile contractului individual de muncă şi legea.
50. Această răspundere poate interveni dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii de fond: calitatea de salariat la angajatorul în patrimoniul căruia s-a produs paguba;
fapta ilicită şi personală a salariatului, săvârşită în legătură cu munca sa; paguba cauzată
angajatorului; raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi pagubă; vinovăţia salariatului.
51. Paguba cauzată angajatorului trebuie, la rândul ei, să îndeplinească mai multe
condiţii, care, de asemenea, se impun a fi întrunite cumulativ. În primul rând, paguba trebuie
să fie certă, respectiv să aibă o existenţă sigură şi o întindere determinabilă la momentul
evaluării, iar în al doilea rând paguba trebuie să fie cauzată angajatorului de către propriul
salariat, să aibă caracter material şi să nu fi fost reparată până la momentul la care angajatorul
solicită acoperirea acesteia.
52. Verificarea îndeplinirii condiţiei caracterului cert al întinderii pagubei produse de
angajat presupune evaluarea acesteia, în ipoteza în care paguba nu poate fi acoperită în natură,
dispoziţiile Codului civil reglementând evaluarea judiciară, legală şi convenţională a întinderii
acesteia.
53. Evaluarea judiciară a întinderii pagubei este efectuată de instanţa de judecată
învestită cu soluţionarea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect angajarea
răspunderii patrimoniale a unui salariat pentru fapta sa cauzatoare de prejudicii în patrimoniul
angajatului său, care în baza probatoriului administrat, după verificarea celorlalte condiţii
pentru antrenarea răspunderii, determină contravaloarea pierderii patrimoniale suferite de
angajator.
54. În schimb, evaluarea convenţională presupune negocierea unei clauze penale în
contract prin care părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul
obligaţiei principale [art. 1.538 alin. (1) din Codul civil].
55. Cu privire la sfera raporturilor de muncă, clauza penală ar reprezenta o stipulaţie în
contractul de muncă sau într-un act adiţional la acesta prin care angajatorul şi salariatul
evaluează anticipat producerii ei întinderea pagubei pe care angajatorul ar încerca-o din
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu ale salariatului. Prin
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stipularea acestei clauze, angajatorul nu ar mai fi obligat să dovedească existenţa şi întinderea
pagubei, fiind suficient să facă proba neexecutării sau executării necorespunzătoare a
obligaţiilor contractuale ale salariatului său.
56. Art. 254 alin. (3) şi (4) din Codul muncii stabileşte însă că recuperarea
contravalorii pagubei produse angajatorului de către salariat, atunci când întinderea acesteia
nu depăşeşte cinci salarii minime brute pe economie, se convine între cei doi actori implicaţi,
în urma întocmirii unei note de constatare şi evaluare a pagubei întocmite de angajator.
57. Prin urmare, evaluarea pagubei în acest caz este ulterioară producerii pagubei, pe
baza elementelor de fapt constatate cu prilejul descoperirii ei, întinderea despăgubirii fiind de
natură a acoperi prejudiciul efectiv suferit de angajator, iar nu un prejudiciu evaluat
convenţional, prealabil producerii pagubei, care chiar în condiţiile în care ar fi fost convenit
prin inserarea unei clauze penale în contractul de muncă sau într-un act adiţional la acesta n-ar
putea fi valorificat în această procedură specială. Realizarea acordului de voinţă între cei doi
actori, în legătură cu aspectele constatate prin nota anterior menţionată, echivalează cu o
convenţie de evaluare a pagubei, ulterioară momentului producerii acesteia, prin care se
tranzacţionează între părţile contractante cu privire la pretenţiile lor derivate din aceasta.
58. Prin dispoziţiile legale anterior menţionate, legiuitorul a înţeles să reglementeze o
procedură specială de constatare şi evaluare a pagubei prin acordul părţilor fără concursul
organelor de jurisdicţie a muncii atunci când întinderea pagubei nu depăşeşte cinci salarii
minime brute pe economie, legiuitorul înţelegând să deroge de la regula sesizării instanţelor
judecătoreşti pentru antrenarea răspunderii patrimoniale, fără a se înţelege prin aceasta că
derogarea este mai amplă şi ar viza şi cerinţa evaluării pagubei ulterior producerii ei.
59. Nota de constatare şi evaluare a pagubei întocmită de angajator în cadrul acestei
proceduri are, în mod evident, valenţe probatorii în ce priveşte existenţa şi întinderea pagubei
produse acestuia de salariatul său în legătură cu munca sa, în măsura realizării acordului
dintre angajator şi salariat. În acest mod legiuitorul, cel puţin în cazul pagubelor care nu
depăşesc cinci salarii minime brute pe economie, a exclus o evaluare anticipată a întinderii
pagubei. În cazul în care salariatul nu îşi dă acordul pentru recuperarea pe cale convenţională
a pagubei, angajatorul trebuie, în vederea constatării şi recuperării ei, să se adreseze
instanţelor judecătoreşti competente, nota de constatare şi evaluare a pagubei constituind cel
mult un început de dovadă scrisă, în ansamblul materialului probator administrat în cauză.
60. În cazul pagubelor care depăşesc limita anterior menţionată, procedura simplificată
prevăzută de art. 254 alin. (3) şi (4) din Codul muncii nu este aplicabilă şi, prin urmare, nu
este permisă evaluarea convenţională a întinderii pagubei posterior producerii acesteia şi, cu
atât mai puţin, nu este permisă evaluarea convenţională prealabilă producerii pagubei prin
negocierea unei clauze penale.
61. Aşadar, în situaţia dată, angajatorul ca titular al cererii de chemare în judecată prin
care tinde să angajeze răspunderea patrimonială a salariatului său trebuie să facă dovada
îndeplinirii condiţiilor angajării acestui tip de răspundere, inclusiv a existenţei şi întinderii
concrete a pagubei suferite prin fapta ilicită a salariatului său, iar stabilirea cuantumului
creanţei necesare pentru îndestularea sa este în competenţa exclusivă a instanţei de judecată
învestite.
62. De altfel, acesta este şi sensul dispoziţiilor art. 169 alin. (1) din Codul muncii, care
stabilesc că pot fi efectuate reţineri din salariu, cu titlu de daune cauzate angajatorului, numai
în cazul unor creanţe certe, lichide şi exigibile „constatate ca atare printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă”, sintagmă echivalentă cu evaluarea judiciară a
întinderii pagubei.
63. Astfel trebuie înţeleasă şi dispoziţia legală prevăzută de art. 272 din Codul muncii
referitoare la sarcina probei, în sensul că angajatorul are obligaţia legală a dovedirii tuturor
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condiţiilor răspunderii patrimoniale, care, în mod corelativ, presupune un drept în favoarea
salariatului, care implică ca angajarea răspunderii sale, sub acest aspect, să fie făcută în
condiţii de contradictorialitate, oralitate şi publicitate, prin administrarea de mijloace de probă
apte a dovedi toate elementele acestei răspunderi, inclusiv a certitudinii, efectivităţii şi
întinderii pagubei pretins a fi provocată angajatorului său.
64. De altfel, diferenţa terminologică între dispoziţiile Codului muncii şi cele ale
Codului civil nu este întâmplătoare. Noţiunea de pagubă are un sens mai restrâns decât cea de
prejudiciu, prima semnificând dauna materială efectivă şi actuală (damnum emergens) cauzată
patrimoniului angajatorului prin fapta ilicită a salariatului său în legătură cu munca sa, precum
şi foloasele nerealizate (lucrum censans, fiind excluse aşadar daunele morale. Or, dauna
materială actuală şi efectivă nu poate fi evaluată anticipat prin negocierea şi stipularea unei
clauze penale în contractul individual de muncă sau în orice act modificator al acestuia.
65. Pe de altă parte, stipularea unei clauze penale în contractul individual de muncă nu
suportă exigenţele compatibilităţii nici cu dispoziţiile art. 255 din Codul muncii, referitoare la
divizibilitatea răspunderii salariaţilor. În situaţia unei pagube produse de mai mulţi salariaţi,
legiuitorul prevede că răspunderea fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a
contribuit la producerea ei, iar dacă această contribuţie nu poate fi determinată, răspunderea
fiecărui salariat 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. Aceste
elemente temporare pentru determinarea întinderii răspunderii fiecărui coparticipant la
producerea pagubei exclud convenţia prealabilă de evaluare a prejudiciului în cazul fiecăruia,
dispoziţiile normei anterior menţionate constituind de fapt criterii legale pentru evaluarea
judiciară a pagubei produse de fiecare salariat participant.
66. Constituind un drept legal al angajatului, acesta nu poate renunţa la el, conform art.
38 din Codul muncii. Clauza penală stipulată în contractul individual de muncă sau într-un act
adiţional la acesta are o asemenea semnificaţie, de renunţare implicită la dreptul salariatului
de a-i fi angajată răspunderea patrimonială numai în justiţie, pe baza unei evaluări judiciare a
pagubei, fiind interzisă conform art. 10 din Codul muncii şi, în consecinţă, lovită de nulitate,
în temeiul art. 57 din acelaşi cod, sancţiune juridică care poate fi constatată pe cale de acţiune
sau pe cale de excepţie.
67. Nu în ultimul rând, este de menţionat că stipularea clauzei penale în cadrul
contractului individual de muncă pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau
necorespunzătoare a unei obligaţii principale din contract are un puternic efect cominatoriu,
constituind un mijloc de presiune asupra salariatului care, sub presiunea ameninţării cu plata
unei sume forfetare ridicate, este determinat să renunţe la alte drepturi fundamentale ale sale,
cum sunt dreptul la alegerea locului de muncă, dreptul la negocieri ulterioare etc.”
Rezultă în esență că într-o acțiune prin care se cere atragerea răspunderii patrimoniale
a salariatului, angajatorul trebuie să facă dovada cuantumului prejudiciului produs prin fapta
ilicită a salariatului, evaluarea prejudiciului neputând să rezulte dintr-o clauză penală inserată
în contractul individual de muncă, aceasta fiind nulă.
Analizând probele administrate în speță, Curtea constată că reclamanta nu a dovedit
prejudiciul produs de pârât prin nerespectarea termenului de preaviz. Astfel în speță s-a
dovedit că pârâtul și-a dat demisia la data de 30.12.2017 dar nu s-a dovedit că mașina condusă
de acesta nu a putut fi folosită de reclamantă, în condițiile în care pârâtul a susținut contrariul
prin întâmpinarea depusă la dosar, precum și prin apărătorul ales în fața instanței de fond.
Deși prin încheierea din data de 15 octombrie 2018 prima instanță a constatat că
întâmpinarea nu a fost depusă în termenul legal, conform art. 208 al. 2 Cod procedură civilă
sancțiunea în acest caz este decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a
invoca excepții relative. Însă potrivit art. 263 Cod procedură civilă partea decăzută din dreptul
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de a administra o probă va putea totuși să se apere discutând în fapt și în drept temeinicia
susținerilor și dovezilor părții potrivnice.
Prin urmare, conform art. 249 Cod procedură civilă și art. 272 din Codul muncii,
revenea angajatorului sarcina de a dovedi cu orice mijloc de probă faptul că nu a putut folosi
autovehiculul condus anterior de pârât în perioada termenului de preaviz și pe cale de
consecință nu a realizat profit. Se mai reține că la dosar s-a depus o situație contabilă cu
profitul obținut în luna noiembrie 2017 cu autovehiculul cu nr. de înmatriculare ... în
condițiile în care pârâtul a condus și predat autovehiculul înmatriculat sub nr. ...
nepropunându-se alte probe care să demonstreze că același este profitul realizat anterior și cu
autovehiculul condus de pârât.
Cum în speță nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile răspunderii patrimoniale a
pârâtului, nefăcându-se dovada prejudiciului produs reclamantei, în mod corect s-a respins
cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata sumei de 7.250 lei însă pentru
considerentele arătate de instanța de apel.
Constatând că soluția primei instanțe este legală și temeinică, în temeiul art. 480 al. 1
C.proc.civ., Curtea va respinge apelul reclamantei ca nefondat.
Apelul pârâtului
Acesta critică soluția de admitere a cererii de obligare a sa la plata sumei de 4.900 lei,
prejudiciu cauzat societății constând în contravaloarea cantității de 924,22 litri motorină,
instanța reținând că acesta avea obligația, conform fișei postului și contractului individual de
muncă, cap. G, lit. f, de a se încadra într-un anumit consum de combustibil, obligație
neîndeplinită. Prima instanță a reținut în esență că, în cazul acțiunii patrimoniale, sarcina
probei revine pârâtului, existând o prezumție de culpă pe care acesta nu a răsturnat-o, fiind
decăzut din dreptul de a propune probe pentru că a depus întâmpinarea tardiv. În apel pârâtul
susține în esență că societatea nu și-a dovedit pretențiile prin niciun mijloc de probă,
depășirile de combustibil se datorează unor condiții obiective, nu se face vinovat de
prejudiciu, conținutul contractului și mai ales actele adiționale sunt abuzive.
Așa cum a arătat Înalta Curte de Casație și Justiție în considerentele deciziei citate
răspunderea patrimonială a salariatului poate interveni dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii de fond: calitatea de salariat la angajatorul în patrimoniul căruia s-a
produs paguba; fapta ilicită şi personală a salariatului, săvârșită în legătură cu munca sa;
paguba cauzată angajatorului; raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi pagubă; vinovăţia
salariatului, iar sarcina probei de a dovedi îndeplinirea acestor condiții revine angajatorului
(considerentele 50, 61,63).
Prin urmare considerentele primei instanțe în sensul că în cazul unor astfel de acțiuni
sarcina probei revine pârâtului salariat iar nu reclamantului angajator și că operează o
prezumție de culpă este contrară dispozițiilor legale care reglementează sarcina probei, art.
249 Cod procedură civilă și art. 272 din Codul muncii. De altfel prima instanță nici nu a
indicat vreo dispoziție legală care să reglementeze în acest caz prezumția de culpă. Pe cale de
consecință, reclamantei îi revenea sarcina de a dovedi îndeplinirea cumulativă a condițiilor
atragerii răspunderii patrimoniale a pârâtului, ceea ce nu a făcut. Astfel cum a invocat și
pârâtul apelant nu există la dosar probe care să dovedească vinovăția sa pentru prejudiciul
pretins.
Într-adevăr, prin contractul de muncă, clauza specifică nr. 1, se prevede obligația
salariatului de a se încadra în consumul de carburant garantat de fabricant pentru regim mixt
de 7,5 litri/100 km pentru autoutilitare fabricate din 2014 și de 8,6 litri/100 km pentru
autoutilitare fabricate până în 2014. Prin act adițional la pct. 22 se menționează că salariatul
trebuie să se încadreze într-un consum de 8,5 litri/100 km iar prețul mediu lunar pentru un
litru de motorină nu trebuie să depășească 1,2 Euro, în caz contrar salariatul va plăti din
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veniturile proprii diferențele. La dosar au fost depuse rapoarte-acord de delegație completate
de reclamant din care rezultă că acest consum ar fi fost depășit. În întâmpinare s-a arătat care
ar fi cauzele obiective pentru care pârâtul nu s-a putut încadra în consumul de motorină impus
prin contractul de muncă (folosirea sistemului de încălzire iarna, a aerului condiționat vara,
curse expres în care trebuia să se încadreze în termenul de descărcare). Astfel cum s-a arătat
nu are relevanță că întâmpinarea a fost depusă tardiv, pârâtul poate să formuleze apărări față
de pretențiile reclamantei.
În cauză s-a făcut dovada că pârâtul și-a asumat prin contract obligația de a se încadra
pe parcursul efectuării curselor într-un anumit consum de combustibil, că acest consum a fost
depășit, dar nu s-a dovedit, fapta ilicită, culpa pârâtului și legătura de cauzalitate între faptă și
prejudiciu, respectiv nu s-a făcut dovada că depășirea consumului de combustibil mediu fixat
s-a datorat faptei pârâtului, modului său defectuos de a conduce autovehiculul și că astfel s-a
consumat mai mult combustibil în timpul curselor efectuate de pârât pentru reclamantă.
Fapta ilicită constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită de salariat cu vinovăție prin
care acesta încălcă prevederile din contractul individual de muncă sau din fișa postului.
Curtea apreciază că apelanta nu a dovedit în ce a constat în concret conduita
necorespunzătoare a pârâtului în conducerea autovehiculului prin raportare la sarcinile
acestuia de serviciu, ci a pornit de la premisa că simpla depășire a consumului de combustibil
stabilit de producătorul autovehiculului instituie o prezumție de vină a salariatului.
Angajatorul trebuie să dovedească existența faptei salariatului de încălcare a normelor
legale sau contractuale, trebuie probată vinovăția salariatului în producerea unui anumit
rezultat dăunător, inclusiv legătura de cauzalitate între acestea. Din probatoriul administrat în
cauză nu reiese că diferența de consum de motorină, dintre cel stabilit de producătorul
autovehiculului și cel rezultat în urma curselor efectuate de pârât, a fost cauzată de atitudinea
culpabilă a pârâtului, de modul defectuos de conducere a autovehiculului încredințat de
reclamantă.
Prin urmare se impunea respingerea ca nefondată și a acestei cereri, nefiind dovedite
cumulativ condițiile atragerii răspunderii patrimoniale a pârâtului.
Pentru considerentele arătate, Curtea, constatând că prima instanţă a făcut o greşită
aplicare a dispoziţiilor legale incidente în cauză, în temeiul art. 480 alin. 1, 2C.proc.civ., va
admite apelul pârâtului, va schimba în tot sentinţa civilă nr. 1271/29.10.2018 a Tribunalului
Suceava în sensul că va respinge în întregime acţiunea ca nefondată.
7. Art. 252 alin. (2) din Codul muncii. Sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de
sancţionare disciplinară pentru neanalizarea şi neprezentarea motivelor pentru care au
fost înlăturate apărările salariatului sancționat disciplinar.
Rezumat:
Instanța de control judiciar apreciază că nu au fost analizate și prezentate motivele
pentru care au fost înlăturate apărările reclamantului.
Se reține că este o certitudine că art. 252 alin. 2 din Codul muncii, prin fiecare
componentă a sa (deci și în ceea ce privește textul de la lit. c), statornicește o nulitate
absolută de formă, pentru nerespectarea unei cerințe de formă ad validitatem. Ea are
totodată, caracterul unei nulități exprese, în cazul căreia legea instituie o prezumție de
vătămare, astfel încât beneficiarul prezumției nu trebuie să dovedească faptul vătămării, ci
doar nerespectarea formei legale. Prin urmare, decizia contestată nu cuprinde elementele
obligatorii prevăzute de art. 252 alin. 2 din Codul muncii, sub sancțiunea nulității absolute,
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pârâta necombătând apărările formulate de către reclamant în timpul cercetării disciplinare
prealabile. O atare omisiune/imprecizie este sancţionată de lege cu nulitatea.
Deci, temeiul anulării deciziei contestate în lipsa condiţiei indispensabile de legalitate
sus-arătate este reprezentat de dispoziţiile legale sus menţionate, art. 252 alin. 2 din Codul
muncii.
Aici mai trebuie amintit şi faptul că, potrivit art. 79 Codul muncii, în caz de conflict de
muncă, angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât
cele precizate în decizia de concediere.
A pari, nici în cazul deciziei de sancţionare nu pot fi invocate ulterior emiterii şi
comunicării sale alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în cuprinsul său iniţial.
Se au în vedere şi dispozițiile art. 1 alin. 2 Cod civil, potrivit cu care în cazurile neprevăzute
de lege, atunci când nu există uzanţe, se aplică dispoziţiile legale privitoare la situaţii
asemănătoare.
(Decizia nr. 786 din 25.09.2109, dosar nr. 2614/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub numărul .../40/2018, pe rolul
Tribunalului Botoşani, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta B. a solicitat instanţei
anularea Deciziei de sancţionare disciplinară nr. 177/15.11.2018 emisă de pârâtă, prin care a
fost sancţionat cu „avertisment scris”, întrucât aceasta este nelegală şi netemeinică.
În motivarea solicitărilor, reclamantul a arătat că decizia contestată s-a întocmit în mod
abuziv fără a se ţine cont de condiţiile de legalitate prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute,
ca fiind obligatorii, în sensul că nu s-a descris fapta care a constituit abaterea disciplinară şi nu
s-au expus motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile.
Referitor la descrierea faptei, reclamantul a arătat că studiind contestaţia a presupus că
a fost sancţionat pentru „întârzieri repetate”, în decizie neexistând nicio descriere a faptei, mai
exact nu sunt evidenţiate perioadele de timp întârziate în repetate rânduri, respectiv data, ora
şi minut, ci doar o singură referire cu privire la data de 21.09.2018 prin care se arată că a
ajuns la serviciu la ora 08:14. În acest context, reclamantul a considerat că nu se poate
concluziona că a întârziat în mod repetat.
În privinţa motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate în timpul
cercetării disciplinare, reclamantul a arătat că pe lângă susţinerile verbale, a depus un răspuns
care conţine apărarea sa scrisă, motivată pe netemeinicia faptelor prezentate în referatul
directorului B. şi pe încălcarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 190/2018 privind măsurile de
punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, pe prevederile Codului muncii, ale
art. 87 alin. 2 din Regulamentului intern al B. valabil la acea dată şi ale art. 10 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil.
În fapt, reclamantul a arătat că prin Referatul nr. 7931/21.09.2018 al Directorului B. a
fost învinuit că în repetate rânduri a întârziat, deşi în zilele de 17, 18 şi 19 septembrie 2018 s-a
prezentat la serviciu la punctul de lucru de pe str. ..., în jurul orei 08:00 şi a părăsit incinta în
jurul orei 16:30, neprezentându-se ultimul şi neplecând primul la şi de la serviciu.
Mai mult decât atât, reclamantul a evidenţiat că obligaţia sa este de a lucra 40 de ore
pe săptămână, într-un program mediu de 8 ore pe zi, scopul fiind realizarea obligaţiilor din
fişa postului în timpul programului de lucru sau chiar în afara lui dacă, pentru realizarea
intereselor B., este necesară suplimentarea acestuia, în anumite momente pentru reprezentarea
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intereselor B. depăşind programul de lucru, întrucât nu a plecat din sala de şedinţe sau din alt
loc pe considerentul terminării programului.
De asemenea, reclamantul a arătat că s-a prezentat la serviciu uneori din concediu
medical sau de odihnă pentru a rezolva probleme urgente, fără a solicita vreun beneficiu, iar
orele de informare, documentare şi analiză uneori se întâmplă să fie în afara programului.
Reclamantul a susţinut şi că întârzierea sa, de 14 minute într-o zi, la punctul de lucru
nu a adus un prejudiciu B., de altfel natura funcţiei sale nu-i impune prestarea unui serviciu
care să se cuantifice strict în 8 ore de program/zi.
Din referatul directorului, a arătat reclamantul se reţine doar o întârziere de 14 minute
în data de 21.09.2018, situaţie reglementată expres de Regulamentul intern, sancţiunea
aplicabilă fiind: „întârzierile mai mari de 10 minute se cumulează şi se înregistrează la nivel
de o oră în condica de prezenţă”.
Mijlocul de dovadă pe care pârâtul îşi întemeiază referatul de cercetare disciplinară,
este „capturi video din datele de 17, 18 şi 19.09.2018”, probă care este inadmisibilă, susţine
reclamantul, întrucât condiţiile în care este permisă monitorizarea video sau a conversaţiilor
salariaţilor sunt stabilite în mod clar, cumulativ şi limitativ de art. 5 din Legea nr. 190/2018,
iar acţiunea pârâtei de monitorizare personală este nelegală, Regulamentul intern al B.
prevăzând suficiente modalităţi de supraveghere a salariaţilor.
Concluzionând, reclamantul a solicitat declararea probelor „capturi video” ca
inadmisibile, iar faptele surprinse în aceste capturi ca neîntemeiate, întrucât imaginile
surprinse de dispozitivele video pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost
achiziţionate şi anume protejarea patrimoniului B..
Reclamantul şi-a întemeiat susţinerile pe dispoziţiile art. 192 şi 255 (1) din Legea nr.
134/2010, a art. 10 din Legea nr. 287/2009, a art. 252 alin (2) lit. a) şi c), art. 266, art. 268,
alin. 1 lit. b), art. 270 şi 272 din Legea nr. 53/2003, a art. 5 lit. a), b), c), d) din Legea nr.
190/2018 şi art. 87 (2) din Regulamentul intern al B..
Prin întâmpinarea formulată la data de 08.01.2019, pârâta B. a solicitat respingerea, ca
neîntemeiată a contestaţiei, întrucât decizia de sancţionare cuprinde toate elementele
obligatorii prevăzute de art. 252 alin. 2 din Legea nr. 53/2003, în sensul că este motivată atât
în fapt, cât şi în drept, este descrisă fapta, motivele pentru care au fost înlăturate apărările
salariatului, prevederile Regulamentului intern încălcate, termenul şi instanţa la care poate fi
contestată decizia, cât şi faptul că procedura de cercetare disciplinară a fost efectuată potrivit
dispoziţiilor aplicabile.
Pârâta a arătat că la individualizarea şi aplicarea sancţiunii a ţinut cont de prevederile
art. 250 din Legea nr. 53/2003, republicată aplicându-i-se reclamantului cea mai uşoară
sancţiune „avertismentul scris”, prevăzută de art. 248 alin. 1 lit. a din Codul muncii,
respectând toate condiţiile pentru aplicarea acesteia.
Referitor la susţinerile reclamantului, pârâta a apreciat că angajatorul are prerogativa
recunoscută de lege de a individualiza sancţiunea disciplinară, aplicând-o pe cea pe care o
consideră drept cea mai eficientă, având în vedere criteriile prevăzute de Codul muncii, astfel
încât să se asigure o cât mai bună realizare a rolului preventiv şi educativ al răspunderii
disciplinare.
În acest sens, pârâta a arătat că rezultatul cercetării disciplinare prealabile s-a
consemnat în Raportul de constatare nr. 10030/12.11.2018 (însoţit de opinie separată) din care
rezultă că pentru întârzierile repetate salariatul se face vinovat de nerespectarea prevederilor
art. 75 lit. a) şi lit. d) din Regulamentului intern şi, ca urmare, a fost sancţionat legal şi
oportun reclamantul.
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În drept, pârâta şi-a întemeiat apărările pe dispoziţiile art. 205 din Codul de procedură
civilă, a art. 247, a art. 248 alin. 1, art. 251, a art. 252 şi a art. 272 din Codul muncii şi a art.
75 lit. a) şi d) din Regulamentul intern al B., în dovedire anexând înscrisuri.
Prin sentinţa civilă nr. 129 din 13 februarie 2019, Tribunalul Botoşani a respins
excepţia nulităţii absolute a deciziei de sancţionare disciplinară nr. 177/15.11.2018.
A respins ca nefondată contestaţia formulată de reclamantul A., împotriva deciziei de
sancţionare disciplinară nr. 177 din data de 15.11.2011 emisă de pârâta B.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul A. a solicitat instanţei, anularea
Deciziei de sancţionare disciplinară nr. 177/15.11.2018 emisă de pârâta B., prin care a fost
sancţionat cu sancţiunea „avertisment scris”, pentru întârzieri repetate la serviciu, susţinând că
în decizie nu este descrisă fapta care constituie abatere disciplinară şi nu sunt cuprinse
motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile.
Instanţa, a reţinut că potrivit art. 251 din Codul muncii sub sancţiunea nulităţii
absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi
dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile şi conform prevederilor
art. 252 din Codul muncii: (1) 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.
(2) 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 prevăzute la art. 251
alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea.
În acest sens, Tribunalul a constatat că pârâta la data de la dat de 15.11.2018, ca
urmare a referatului nr. 7931/21.09.2018 întocmit de directorul B., precum şi a răspunsului nr.
8079 din 26.09.2018 întocmit de reclamantul A., a emis raportul de constatare nr. 10030/
12.11.2018 în baza căruia s-a emis decizia de sancţionare nr. 177 în data de 15.11.2018, în
cuprinsul căreia s-a descris fapta salariatului „de a fi întârziat în mod repetat în zilele de 17,
18, 19 şi 21.09.2018, încălcând prevederile art. 75 lit. a) şi lit. d) din Regulamentul intern
„nerespectarea programului de lucru”, respectiv „întârzieri repetate, în aceeaşi lună”, precum
şi motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat, acestea fiind:
„salariatul se face vinovat pentru că a întârziat la serviciu trei zile consecutiv; salariatul însuşi
recunoaşte că a întârziat la serviciu prin răspunsul afirmativ dat domnului Director la
întrebarea – dacă ceasul acestuia arată aceeaşi oră cu ceasul dumnealui - respectiv ora 08:14,
motiv pentru care a constatat întârzierea la serviciu a d-lui A.”.
Potrivit art. 247 din Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinară,
având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori
constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
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.
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Din dispoziţiile legale mai sus menţionate rezultă că sancţiunile disciplinare pot fi
aplicate numai în cazul săvârşirii cu vinovăţie a unei fapte în legătură cu munca, prin care s-au
încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul
colectiv de munca aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Potrivit dispoziţiilor art. 250 din Codul muncii, 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.
Pentru existenţa unei abateri disciplinare este necesar ca fapta săvârşită de către
salariat să se răsfrângă negativ asupra procesului muncii, prin nesocotirea obligaţiei instituită
de art. 39 alin. 2 lit. b din Codul muncii, respectiv încălcarea obligaţiei de a respecta
disciplina muncii. În planul raportului juridic de muncă, acest fapt se transpune în obligaţiile
de serviciu asumate prin contractul individual de muncă, fișa postului, CCM la nivel de
unitate, regulament de ordine interioară, statut de personal, cod deontologic, note/directive
interne sau orice alt document prin care se instituie disciplina muncii în funcţie de specificul
activităţii prestate.
Analizând situaţia de fapt existentă în cauză prin raportare la dispoziţiile legale care
reglementează abaterea disciplinară şi sancţiunile aplicabile, s-a observat că sunt neîntemeiate
susţinerile reclamantului privind inexistenţa abaterii disciplinare, în condiţiile în care acesta a
încălcat prevederile Regulamentului intern, respectiv art. 75 ce prevede că următoarele fapte
constituie abateri disciplinare: lit. a) nerespectarea programului de lucru şi la lit. d) întârzieri
repetate în aceeaşi lună dar şi art. 87 alin. 1 ce prevede că prezentarea la serviciu se face cu
cel puţin 5 minute înainte de începerea programului de lucru şi se evidenţiază de fiecare
angajat în condica de prezenţă.
Impedimentele invocate de reclamant nu pot constitui o justificare legală pentru
nerespectarea prevederilor legale şi regulamentare, fiind lipsite de relevanţă probatorie
susţinerile reclamantului legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau de alocarea
timpului personal în alte ocazii câtă vreme pentru această din urmă situaţie există posibilitatea
recuperării orelor suplimentare prestate.
Tribunalul a reţinut că respectarea dispoziţiilor regulamentare privitoare la programul
de muncă, constituie o obligaţie a oricărui angajat şi încălcarea acesteia poate atrage
răspunderea angajatului, astfel constatată că sancţionarea cu avertisment scris a reclamantului
efectuată cu rolul de a-l responsabiliza, s-a făcut cu respectarea prevederilor Regulamentului
intern şi a Legii nr. 53/2003.
În consecinţă, instanţa a reţinut că din probatoriul administrat în cauză a rezultat
existenţa abaterii disciplinare pentru care a fost sancţionat reclamantul, Decizia de sancţionare
dovedindu-se a fi legală şi temeinică, iar apărările reclamantului nefiind în măsură să îl
exonereze de răspunderea disciplinară antrenată de abaterea constatată şi sancţionată prin
decizia contestată.
Ca urmare, constatând că angajatorul a respectat prevederile art. 252 alin. 2 lit. a) şi c)
din Codul muncii, acesta menţionând în decizie descrierea faptei care constituie abatere
disciplinară şi motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile, precum şi temeinicia celor reţinute, Tribunalul a respins
contestaţia ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul A., criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie. În motivarea apelului a arătat că sentinţa este nelegală şi
netemeinică pentru următoarele motive :
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În decizie nu este descrisă fapta care constituie abatere disciplinară şi nu sunt cuprinse
motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile.
În fapt, în zilele de 17, 18 şi 19 septembrie 2018 s-a prezentat la serviciu la punctul de
lucru de pe str. ...., în jurul orei 08:00 şi a părăsit incinta acestuia în jurul orei 16:30 minute,
întocmai ca şi ceilalţi colegi de serviciu. În toate aceste zile nu a sosit primul şi nici ultimul la
serviciu.
Prezenţa la serviciu s-a făcut cu respectarea întocmai a prevederilor din Regulamentul
Intern al B., valabil la acea dată, care prevede un interval de timp optim pentru sosirea la
serviciu (începând cu 5 minute înaintea orei 8:00 şi nu mai târziu de 10 minute după ora
8:00).
Mijlocul de dovadă pe care pârâtul îşi întemeiază referatul de cercetarea disciplinară,
sunt „capturi video din zilele de 17, 18 şi 19.09.2018”.
Proba este nelegală fiind obţinută prin mijloace de probă nelegale (monitorizarea video
a salariaţilor), fără să îndeplinească condiţiile de legalitate ce sunt prevăzute în Legea nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date, pentru motivele:
Condiţiile în care este permisă monitorizarea video sau a conversaţiilor salariaţilor
sunt stabilite în mod clar, cumulativ şi limitativ de art. 5 din Legea nr. 190/2018, condiţii
încălcate de intimatul - pârât.
Pe cale de consecinţă, proba (monitorizarea video a salariaţilor) este inadmisibilă,
încălcând prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă care la art. 255
Admisibilitatea probelor, prevede: „(1) Probele trebuie să fie admisibile potrivit legii şi să
ducă la soluţionarea procesului”.
Motivarea este expusă pe larg în cererea de chemare în judecată şi în înscrisurile
depuse odată cu aceasta.
Prima instanţă s-a pronunţat în sensul respingerii acţiunii atât pentru motivele de
nelegalitate cât şi pentru motivele de netemeinicie, soluţie pe care o critică pentru următoarele
motive de nelegalitate:
1. Faţă de lipsa descrierii faptei în Decizia de sancţionare disciplinară,
În considerentele sentinţei prima instanţă face vorbire despre faptă, a enunţat-o, dar
fără să precizeze în ce constă aceasta, respectiv să descrie în concret fapta aşa cum ea se
presupune a fi descrisă în decizia de sancţionare. Practic nici nu ar fi avut cum să o facă
pentru că în decizie nu este descrisă nicio faptă. Angajatorul nu a înţeles să procedeze la
descrierea amănunţită şi detaliată a faptei, pentru a se putea aprecia în concret şi
circumstanțiat asupra legalităţii măsurii de sancţionare.
Decizia de sancţionare nu oferă elemente din care să se poată deduce descrierea faptei
cu indicii concrete, ce a fost săvârşită de reclamant şi care au permis angajatorului să aplice
sancţiunea disciplinară, mai exact în ce au constat efectiv „întârzierile repetate”.
Din consultarea literaturii şi a practicii judiciare în materie a reţinut că, prin
„descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară” nu se poate înţelege, în niciun caz,
enumerare sau enunţare, ci reprezentarea explicită a acelor aspecte care pot duce la concluzia
că fapta salariatului reprezintă o încălcare de către acesta a normelor de disciplina muncii
săvârşită în legătură cu munca. Din descrierea faptei trebuie să rezulte în mod concret în ce a
constat acţiunea sau inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de salariat, în cazul de faţă data şi durata
exactă a întârzierilor, în caz contrar se aduce atingere dreptului la apărare al salariatului şi, pe
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cale de consecinţă, instanţa se află în imposibilitate de a realiza controlul sub toate aspectele
asupra sancţiunii dispuse.
Dispoziţiile art. 252 alin. 2 din Codul muncii au caracter imperativ, cu consecinţa
atragerii sancţiunii nulităţii absolute a deciziei, descrierea faptei neputând fi complinită, în
faţa instanţei de judecată, prin alte înscrisuri decât decizia de sancţionare.
De altfel, sancţiunea fiind aceea a nulităţii absolute, descrierea faptei nu poate fi
acoperită în niciun fel, respectiv prin valorificarea înscrisurilor „anexa” deciziei de
sancţionare, gen înscrisuri întocmite cu ocazia cercetării prealabile, deoarece angajatorul nu
poate invoca alte motive de fapt şi de drept decât cele precizate în decizia de sancţionare.
În aceste circumstanțe, solicită să se aprecieze că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 252
alin. 2 lit. a din Codul muncii întrucât decizia de sancţionare nu prevede descrierea faptei ce
constituie abatere disciplinară iar aceasta nu poate fi completată cu alte acte întocmite
anterior, concomitent sau ulterior deciziei de sancţionare.
2. În Decizie nu sunt cuprinse motivele pentru care au fost înlăturate apărările
formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile.
În considerentele sentinţei prima instanţă a apreciat că textul din decizie: „salariatul se
face vinovat pentru că a întârziat la serviciu trei zile consecutiv; salariatul însuşi recunoaşte că
a întârziat la serviciu prin răspunsul afirmativ dat domnului Director la întrebarea - dacă
ceasul acestuia arată aceeaşi oră cu ceasul dumnealui - respective 08:14, motiv pentru care a
constatat întârzierea la serviciu a d-lui A.” ca fiind motivele pentru care au fost înlăturate
apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare.
Nu este de acord că textul prezentat mai sus între ghilimele reprezintă motivele pentru
care au fost înlăturare apărările salariatului pentru simplul motiv că din punct de vedere literar
textul de mai sus reprezintă concluzia la care a ajuns, în mod eronat crede el, membrii
comisiei de disciplină şi aceasta (concluzia) fiind însuşită prin majoritate, cu opinie separată.
În timpul cercetării disciplinare prealabile a depus la Comisia de disciplină un
„Răspuns” cu nr. 8079/26.09.2018 (înscris existent la dosar) prin care formula apărările.
În prima parte a apărării a prezentat condiţiile în care este permisă monitorizarea video
sau a conversaţiilor salariaţilor aşa cum sunt stabilite în mod clar, cumulativ şi limitativ de art.
5 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.
În a doua parte a apărării a relatat pe larg faptele ce i se impută cu arătarea încadrării
lor în legislaţia muncii, respectiv Codul muncii şi Regulamentul Intern al B. şi cum acestea nu
pot fi încadrate ca fapte considerate abateri disciplinare.
În decizia de sancţionare nu se prevede niciun motiv pentru care îi sunt înlăturate
apărările prezentate mai sus. În decizie se relatează pe scurt chiar apărările sale, nicidecum
motivele pentru care acestea au fost înlăturate.
Aceasta rezultă şi din definiţia cuvântului „motiv” din DEX:
Motiv, motive, s. n. I. Cauza, raţiunea, temeiul subiectiv al unei acţiuni; imboldul care
împinge la o acţiune sau care determină o acţiune; mobil. Loc. adv. Fără motiv = nejustificat.
0 Loc. conj. Pentru motivul că... = fiindcă, deoarece.
În aceste circumstanţe, solicită ca instanţa să aprecieze că nu sunt îndeplinite cerinţele
art. 252 alin. 2 lit. c din Codul muncii întrucât decizia de sancţionare nu prevede motivele
pentru care sunt înlăturate apărările salariatului în timpul cercetării disciplinare prealabile.
Motive de netemeinicie:
Prima instanţă în faza cercetării judecătoreşti a încuviinţat doar proba cu înscrisuri.
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Cu toate că instanţa face referire la obligativitatea evidenţierii fiecărui angajat în
condica de prezenţă la începerea programului, atât angajatorul care avea obligativitatea probei
cât şi instanţa nu au considerat relevantă această probă pentru a fi administrată.
Solicită instanţei de apel să admită proba cu înscrisul „condica de prezenţă” pentru
datele de 17, 18, 19 şi 21.09.2018 şi să solicite angajatorului să pună la dispoziţia instanţei de
apel aceste înscrisuri.
Cu toate că referatul directorului, cercetarea disciplinară şi decizia de sancţionare fac
trimitere doar la singurul mijloc de dovadă „capturi video”, înregistrarea existentă pe acest
suport ce constituie de fapt probă nu a fost administrată de prima instanţă. Angajatorul nu a
considerat această probă relevantă şi nu a prezentat-o, drept urmare instanţa nu s-a pronunţat
asupra admisibilităţii ei şi nici nu a avut nici posibilitatea să o administreze în faza de
cercetare a procesului.
Cu toate acestea prima instanţă a reţinut că „din probatoriul administrat în cauză a
rezultat existenţa abaterii disciplinare pentru care a fost sancţionat reclamantul, decizia de
sancţionare dovedindu-se a fi legală şi temeinică, iar apărările reclamantului nefiind în măsură
să îl exonereze de răspunderea disciplinară antrenată de abaterea constatată şi sancţionată prin
decizia contestată”.
În cererea de chemare în judecată a invocat nelegalitatea probei obţinută prin
mijloacele de probă „capturi video”, a solicitat ca instanţa să se pronunţe asupra admisibilităţii
acestor probe, considerând că angajatorul (cel obligat la sarcina probei în procesele privind
conflictele de muncă şi singurul care deţine aceste „capturi video”) va depune la dosar
suportul video al acestor înregistrări sau instanţa îi va solicita să facă această dovadă, motivat
de faptul că este singurul mijloc de dovadă consemnat în decizia de sancţionare.
Nici în considerentele şi nici în dispozitivul sentinţei completul de judecată nu a făcut
nicio referire la acest mijloc de dovadă şi nici la proba în sine înregistrată pe acest suport.
Prima instanţa nu s-a pronunţat asupra admisibilităţii probei „capturi video”.
În concluzie, critică sentinţa ca fiind dată cu nesocotirea dispoziţiilor art. 425 alin. 1
lit. b din Codul de procedură civilă, astfel:
Un proces civil finalizat prin hotărârea care dezleagă fondul, cu garanţiile date de art.
6,1 din Convenţia Europeană privind Drepturile Omului, include printre altele dreptul părţilor
de a fi în mod real „ascultate”, adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată. Altfel
spus, aceasta implică mai ales în sarcina instanţei obligaţia de a proceda la un examen efectiv,
real şi consistent al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă ale părţilor, cel puţin
pentru a le aprecia pertinenţa în determinarea situaţiei de fapt (a se vedea hotărârea CEDO din
28.04.2005 în cazul Albina contra României şi hotărârea CEDO din 15.03.2007 în cauza
Gheorghe contra României).
Consideră că președintele primei instanţe nu a răspuns în concret la apărările formulate
de reclamant (atât în ceea ce priveşte nulitatea cât şi netemeinicia deciziei de sancţionare) şi
că maniera în care sunt exprimate considerentele soluţiei face ca dispozitivul hotărârii,
motivarea reflectând transparența asupra silogismului judiciar care explică şi justifică
dispozitivul, să nu fie susţinut în conformitate cu art. 425 alin. 1 lit. b Cod procedură civilă.
În drept, a invocat alin. (1) art. 255, lit. b alin. (1) art. 425, alin. (1) art. 466, alin (1)
art. 470, alin.(1) art. 471, art. 477, art. 478 şi art. 479 Cod procedură civilă; art. 252 alin. (2)
lit. a) şi c), 266, 268 alin. (1) lit. b), art. 270 şi 272 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii; art. 5
lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date; art. 87 (2) din Regulamentul Intern al B..
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Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi
menţinerea hotărârii primei instanţe ca legală şi temeinică.
Examinând apelul declarat în cauză, prin prisma motivelor invocate, a actelor și
lucrărilor dosarului, Curtea constată următoarele:
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;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile.
Analizând prevederile art. 252 alin. 2 Codul muncii şi raportându-ne la modalitatea în
care au fost transpuse în decizia contestată, este evident că aceasta este nulă absolut pentru
nerespectarea exigenţelor trasate la lit. c) din art. 252 alin. 2 Codul muncii.
Prin decizia de sancţionare disciplinară nr. 177/15.11.2018 emisă de pârâta B.
reclamantul a fost sancționat cu sancţiunea „avertisment scris”, conform art. 247 alin. 1 lit. a
și art. 251 alin. 1 Codul muncii, coroborate cu art. 75 lit. a și d și art. 87 alin. 1 din
Regulamentul Intern al B.
A fost reținut ca obiect al abaterii disciplinare fapta salariatului de a fi întârziat în
mod repetat în zilele de 17, 18, 19 și 21.09.2018.
Deci, decizia nu prezintă carenţe în ceea ce priveşte descrierea faptei/faptelor imputate
ca abateri disciplinare reclamantului.
În decizie s-a prevăzut că motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de
salariat sunt următoarele: „salariatul se face vinovat pentru că a întârziat la serviciu trei zile
consecutiv; salariatul însuşi recunoaşte că a întârziat la serviciu prin răspunsul afirmativ dat
domnului director la întrebarea - dacă ceasul acestuia arată aceeaşi oră cu ceasul dumnealui respective 08:14, motiv pentru care a constatat întârzierea la serviciu a d-lui A.”.
Reclamantul în „Răspunsul” înregistrat sub nr. 8079/26.09.2018, depus la Comisia de
disciplină, a formulat apărările în timpul cercetării disciplinare prealabile. Astfel, reclamantul
în acest răspuns a afirmat că mijlocul de probă pe care se întemeiază cercetarea disciplinară
sunt „capturi video din zilele de 17, 18 și 19.09.2018 și că această monitorizare este ilegală,
indicând dispozițiile legale pretins a fi încălcate, respectiv art. 5 din Legea nr. 190/2018,
conchizând că „obținerea de probă prin mijloace de probă folosite ilegal duce ca însăși proba
în sine să fie ilegală”; a invocat conduita generală a salariaților privind programul de muncă,
susținând că au fost și alți salariați care au ajuns cu întârziere de câteva minute în zilele
menționate, invocând Regulamentul Intern al B., în sensul că „se tolerează un număr de
maxim 10 minute de întârziere din motive obiective ce nu țin de persoana salariatului (cum ar
fi trafic îngreunat în jurul orei 8:00 a.m., condiții de instabilitate meteorologică etc.); a
susținut că a fost îngrădit în modul de desfășurare a programului (inclusiv la venire) de
prezența purtătorilor de chei din spațiile de birou; că și-a respectat atribuțiile de serviciu,
lucrând uneori și ore suplimentare.
Într-adevăr, în ceea ce privește întârzierea din data de 21.09.2018 s-a consemnat în
decizia de sancționare disciplinară că această faptă este recunoscută de reclamant, însă în ceea
ce privește faptele imputate din datele de 17, 18 și 19.09.2018, față de care reclamantul și-a
prezentat propria poziție, arătând că mijlocul de probă folosit pentru dovedirea acestora este
ilegal, nu a primit răspuns.
Instanța de control judiciar apreciază că nu au fost analizate și prezentate motivele
pentru care au fost înlăturate celelalte apărări ale reclamantului sus redate.
Se reține că este o certitudine că art. 252 alin. 2 din Codul muncii, prin fiecare
componentă a sa (deci și în ceea ce privește textul de la lit. c), statornicește o nulitate absolută
de formă, pentru nerespectarea unei cerințe de formă ad validitatem.
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Ea are totodată, caracterul unei nulități exprese, în cazul căreia legea instituie o
prezumție de vătămare, astfel încât beneficiarul prezumției nu trebuie să dovedească faptul
vătămării, ci doar nerespectarea formei legale.
Prin urmare, decizia contestată nu cuprinde elementele obligatorii prevăzute de art.
252 alin. 2 din Codul muncii, sub sancțiunea nulității absolute, pârâta necombătând apărările
formulate de către reclamant în timpul cercetării disciplinare prealabile.
O atare omisiune/imprecizie este sancţionată de lege cu nulitatea.
Deci, temeiul anulării deciziei contestate în lipsa condiţiei indispensabile de legalitate
sus-arătate este reprezentat de dispoziţiile legale sus menţionate, art. 252 alin. 2 Codul muncii.
Aici mai trebuie amintit şi faptul că, potrivit art. 79 Codul muncii, în caz de conflict de
muncă, angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele
precizate în decizia de concediere.
A pari, nici în cazul deciziei de sancţionare nu pot fi invocate ulterior emiterii şi
comunicării sale alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în cuprinsul său iniţial.
Se au în vedere şi dispozițiile art. 1 alin. 2 Cod civil, potrivit cu care în cazurile neprevăzute
de lege, atunci când nu există uzanţe, se aplică dispoziţiile legale privitoare la situaţii
asemănătoare.
Cum obligaţiile de ordin formal în sarcina angajatorului, prevăzute de art. 252 alin. 2
lit. c 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
consensualismului 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 pârâtă, se impune, în considerarea
dispozițiilor art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, admiterea apelului şi schimbarea în tot a
sentinţei civile atacate, în sensul admiterii contestaţiei formulate de reclamant, cu consecinţa
anulării Deciziei nr. 177 din 15.11.2018 emisă de B.
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Drept procesual civil
1. Acţiune în constatarea calităţii de unici moștenitori ai proprietarei terenului a
autorilor reclamantului și, respectiv, în constatarea lipsei acestei calităţi a autorilor
pârâţilor, formulată ulterior soluţionării definitive a altor litigii, determinate de
aplicarea legilor fondului funciar. Autoritate de lucru judecat. Condiţii.
Rezumat:
Dispoziţiile art. 431 Cod procedură civilă, care reglementează efectele lucrului
judecat, prevăd că „nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în
temeiul aceleiași cauze şi pentru acelaşi obiect. Oricare dintre părţi poate opune lucrul
anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă”.
Dispoziţiile art. 432 Cod procedură civilă, care reglementează excepţia autorităţii de
lucru judecat, prevăd că aceasta „poate fi invocată de instanţă sau de părţi în orice stare a
procesului, chiar înaintea instanţei de recurs. Ca efect al admiterii excepţiei, părţii i se poate
crea în propria cale de atac o situaţie mai rea decât aceea din hotărârea atacată”.
Aşadar, dispoziţiile art. 431 al. (2) Cod procedură civilă consacră efectul pozitiv al
autorităţii de lucru judecat, care se traduce prin faptul că partea care a câştigat procesul
anterior soluţionat se poate prevala de dreptul recunoscut prin hotărârea judecătorească
rămasă definitivă într-o nouă judecată, fără ca partea adversă sau instanţa să mai poată lua
în discuţie existenţa dreptului.
Totodată, pentru partea care a pierdut procesul, autoritatea de lucru judecat are un
aspect negativ, în sensul că aceasta nu mai poate repune dreptul său în discuţie într-un alt
proces. Aceasta intervine dacă, într-un al doilea proces, între aceleaşi părţi, se încearcă
valorificarea aceleiaşi pretenţii, invocându-se acelaşi temei juridic, existând astfel
autoritatea de lucru judecat a hotărârii iniţiale asupra sorţii unui viitor litigiu, în sensul de
interdicţie a unei noi judecăţi cu privire la aceeaşi chestiune litigioasă, între aceleaşi părţi.
Vorbim de aspectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat atunci când nu sunt întrunite
condiţiile excepţiei autorităţii de lucru judecat (tripla identitate de părţi, obiect şi cauză),
însă, potrivit hotărârii judecătoreşti anterioare, definitive, există o identitate de chestiune
litigioasă pentru aceleaşi părţi (indiferent dacă în al doilea proces figurează sau nu şi alte
părţi), fapt ce obligă instanţa investită cu al doilea litigiu să ţină seama de ceea ce s-a decis
deja prin prima hotărâre şi să-şi sprijine propriul raţionament pe dezbaterile jurisdicţionale
anterioare, în măsura în care acestea au legătură şi influenţează chestiunea litigioasă dedusă
judecăţii ulterior.
În speţă, în mod evident, nu sunt întrunite condiţiile autorităţii de lucru judecat,
nefiind dată tripla identitate, de părţi, obiect şi cauză.
Pentru a opera aspectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat a acestei hotărâri
trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii: identitatea de părţi şi identitatea de chestiune
litigioasă (care nu se confundă şi nu presupune identitate de obiect şi/sau cauză).
Or, nici aceste condiţii nu sunt îndeplinite, pârâţii (persoane fizice) din prezenta cauză
nefiind părţi în dosarul în care s-a pronunţat sentinţa Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.
Pe de altă parte, prin sentinţa pronunţată de Judecătoria Gura Humorului, definitivă,
a fost respinsă, ca nefondată, acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâţii ...,
prin care solicita, printre altele, să se constate calitatea autorilor săi de succesori universali
ai defunctei.
(Dosar nr. 112/237/2017, decizia nr. 287 din 27.07.2019)
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Hotărârea:
Prin cererea adresată Judecătoriei Gura Humorului, înregistrată sub nr. .../237/2017 din
17.01.2017, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B., C., D., E., F., Comisia
Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 G., Comisia Judeţeană de aplicare a Legii nr. 18/1991
şi Romsilva, să se constate existenţa dreptului (vocaţiei) de unici moștenitori după defuncta H.
pentru autorii săi, I. şi J., precum şi inexistenţa dreptului (vocaţiei) de succesori după aceeași
H. a numiţilor K., L. şi M. (decedaţi) - nepoţi ai soţului defunctei şi veri primari ai fiicei
defunctei, N., prin moştenitorii lor legali astfel: K. prin succesorii: B. - soţia sa
supravieţuitoare, C. - fiică; M., prin succesorii: D.- fiică; L., prin succesorii: E. fiică; F.- fiică.
Prin sentinţa civilă nr. 1386 din data de 7 decembrie 2017, Judecătoria Gura
Humorului a admis excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de către pârâţi și a respins
acţiunea pentru autoritate de lucru judecat; a obligat reclamantul la plata către pârâţi a sumei
de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul, criticând-o pentru
netemeinicie şi nelegalitate.
Prin decizia nr. 1392 din 20 noiembrie 2019 Tribunalul Suceava a respins, ca
nefondat, apelul şi a obligat reclamantul să plătească intimaţilor C., D., E. şi F. suma de 1000
lei cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei decizii a formulat recurs, în termen legal reclamantul A.,
invocând dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 7 Cod procedură civilă.
În dezvoltarea motivelor, reclamantul a arătat, în esenţă, următoarele:
Hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, în sensul că nu s-au
analizat cele două petite cu care a fost investită instanţa, şi prin aceasta s-a încălcat autoritatea
de lucru judecat a sentinţei civile nr. 230 din 29 ianuarie 1992 a Judecătoriei Câmpulung
Moldovenesc, care este anterioară celei avute în vedere de instanţele de fond şi apel cu nr. 695
din 26 septembrie 2006 a Judecătoriei Gura Humorului.
Este indubitabil faptul că prin sentinţa civilă nr. 230/29 ianuarie 1992, Judecătoria
Câmpulung Moldovenesc, la cererea mamei sale, a desfiinţat decizia Comisiei Judeţene de
aplicare a Legii 18/1991 prin care i se refuzase dreptul de reconstituire asupra unui ha de
pădure din cele 8,45 ha cât i se cuveneau testatoarei H. şi a dispus obligarea la reconstituirea
în favoarea părinţilor săi, a dreptului de proprietate asupra a 1 ha de pădure din cele 8,45 ale
testatoarei.
Obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate asupra 1 ha de pădure din cele 8,45
ha ale testatoarei s-a făcut pentru părinţii săi în virtutea calităţii lor de succesori testamentari
cu titlul universal după H., fapt constatat indubitabil de către instanţă.
Pentru nici una dintre instanţele fond şi apel, în dosarul de faţă, nu a avut relevanţă
autoritatea de lucru judecat dat din amonte de sentinţa civilă nr. 230/1992 a Judecătoriei
Câmpulung Moldovenesc, care are rolul hotărâtor şi exclude celelalte hotărâri ulterioare de
după 1996. Sentinţa civilă nr. 230/1992 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc nu a fost
desfiinţată, din contra, a fost reîntărită recent printr-o acţiune în lămurirea întinderii şi
aplicării.
Nici hotărârile definitive de respingere a acţiunilor pârâţilor n-au avut efect de
autoritate de lucru judecat pentru fond şi/sau apel în dosarul de faţă.
Instanţele de fond şi apel s-au depărtat de solicitările cu care au fost învestite, au
admis excepţia lucrului judecat invocat de moştenitorii pârâţilor, dat de o hotărâre din 1996 şi
2006, fără a se apleca în analiza primordialităţii hotărârii care imprima din amonte autoritatea
de lucru judecat, dat de sentinţa civilă nr. 230/1992 mai sus arătată.
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Instanţele nu au avut disponibilitatea să observe că sentinţa civilă nr. 230/1992 a
Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc are rolul hotărâtor şi atâta timp cât n-a fost anulată sau
modificată, exclude invocarea autorităţii de lucru judecat a unor hotărâri ulterioare.
Dar care sunt hotărârile ulterioare:
Prima hotărâre este decizia nr. 1859/07 noiembrie 1996 dată de Tribunalul Suceava în
apel sau recurs, prin care li se reconstituise dreptul de proprietate pârâţilor asupra a 1 ha de
pădure după unchiul lor, O., decedat în 1939 şi/sau după verișoara lor N., decedată în 1948.
Consideră că a fost şi este cea mai nedreaptă hotărâre dată vreodată de judecătorii din
România, un caz flagrant de încălcare a normelor materiale de drept.
Mai grav este faptul că decizia nr. 1859/07 noiembrie 1996 a fost dată fără observarea
lipsei calităţii procesuale pasive a Romsilva RA, singura intimată, şi fără citarea părinţilor săi
sau a Comisiilor de fond funciar.
Această hotărâre a constituit ulterior temeiul de respingere a tuturor acţiunilor
promovate de părinţii săi sau de el, pe motiv că pârâţii au o hotărâre definitivă prin care li s-ar
fi atribuit calitatea de moştenitori.
Astfel, reclamantului, în dosarul nr. .../2006 al Judecătoriei Gura Humorului, prin care
solicita anularea titlurilor de proprietate date nepoţilor testatoarei, dar puşi în posesie pe
locaţia testatoarei, i s-a respins acţiunea.
În final, arată şi susţine că în dosarul de faţă niciuna dintre instanţe nu a răspuns la
petitul prin care solicită constatarea lipsei vocaţiei succesorale a nepoţilor testatoarei.
Solicită casarea în întregime a hotărârilor de la fond şi apel şi să se constatate lipsa
vocaţiei succesorale a numiţilor L., M. şi K., nepoţii după soţ ai testatoarei H., din simplul
motiv că soţii O. şi H. au avut un copil natural, pe fiica lor, N. Aceasta înlătură vocaţia
succesorală a celorlalte clase ascendente sau colaterale. Numai astfel i se deschide calea spre
revizuirea unor hotărâri nelegale.
Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
prin reprezentant legal, a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii
recursului faţă de ea, deoarece încheierea de şedinţă din data de 14 septembrie 2017 a
Judecătoriei Gura Humorului, prin care a fost admisă excepţia lipsei calităţii sale procesuale
pasive, nu a fost atacată cu apel şi cu recurs.
La rândul lor, pârâţii intimaţi au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea
recursului ca nefondat şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. Au arătat,
în esenţă, că nu sunt date motivele de casare invocate prin cererea de recurs.
La termenul de judecată din 13 iunie 2019 pârâţii intimaţi, prin apărător, au arătat că,
deşi prin întâmpinarea formulată nu s-au exprimat astfel, ceea ce au dorit să sublinieze a fost
faptul că motivele invocate de reclamant nu se încadrează în cele prevăzute de dispoziţiile art.
488 Cod procedură civilă, astfel că recursul este nemotivat.
Examinând cu prioritate excepţiile invocate de intimaţi, conform dispoziţiilor art.
248 Cod procedură civilă, Curtea reţine următoarele:
Nu este dată în cauză excepţia inadmisibilităţii recursului, invocată de pârâta intimată
Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
Argumentele aduse de această intimată, privind faptul că reclamantul nu ar fi atacat cu
apel şi recurs încheierea de şedinţă a primei instanţe prin care s-a admis excepţia lipsei
calităţii sale procesuale pasive, nu sunt de natură a atrage inadmisibilitatea căii de atac, ci pot
determina, eventual şi reanalizarea unui astfel de motiv de casare (ca fiind formulat omisso
medio).
În conformitate cu dispoziţiile art. 457 coroborate cu cele ale art. 460 Cod procedură
civilă, hotărârea judecătorească este supusă, în întregul ei, numai căilor de atac prevăzute de
lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta.
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În raport de dispoziţiile art. 483 Cod procedură civilă şi faţă de obiectul cererii deduse
judecăţii de către reclamant, hotărârea atacată în prezenta cauză este supusă căii de atac a
recursului.
Intimata Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor este parte în acest dosar, cadrul procesual fiind stabilit de reclamant prin cererea de
chemare în judecată, conform dispoziţiilor art. 9 Cod procedură civilă, calitate în care a fost
citată până la soluţionarea definitivă a cauzei, independent de soluţia dată excepţiei lipsei
calităţii procesuale pasive.
Altfel spus, calitatea procesuală a părţilor se analizează, conform dispoziţiilor art. 36
Cod procedură civilă, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată, cu referire la
subiectele raportului juridic litigios, iar nu în raport de conţinutul criticilor formulate în căile
de atac.
Aşa cum rezultă din cele anterior redate, reclamantul nu a formulat critici privind
soluţia dată excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestei pârâte intimate. Prin urmare,
această chestiune nu formează obiectul analizei instanţei de recurs.
Nu este dată, de asemenea, în cauză nici excepţia nemotivării recursului, invocată de
pârâţii D., E., F., B., C.
Contrar opiniei acestora, criticile formulate de reclamant prin cererea de recurs, vizând
faptul că nu s-a răspuns celui de-al doilea petit al cererii sale şi că, prin hotărârea atacată, s-a
încălcat autoritatea de lucru judecat a sentinţei civile nr. 230 din 29 1992 a Judecătoriei
Câmpulung Moldovenesc se încadrează în motivele de casare prevăzute de dispoziţiile art.
488 alin. (1) pct. 6 şi 7 Cod procedură civilă, invocate ca temei în drept al căii de atac.
Analizând hotărârea atacată prin prisma criticilor formulate de reclamant, a lucrărilor
dosarului, Curtea constată neîntemeiat recursul, urmând a-l respinge pentru considerentele de
succed.
Potrivit dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 Cod procedură civilă, se poate cere casarea
unei hotărâri atunci când aceasta nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când
cuprinde motive contradictorii şi numai motive străine de natura cauzei.
Invocând acest motiv de casare, reclamantul arată că, deşi a solicitat instanţei de apel
„să observe” că instanţa de fond nu a răspuns şi nici nu a analizat cele două petite cu care a
fost investită, aceasta „s-a depărtat de lămurirea, analiza şi elucidarea în mod indubitabil a
petitelor cu care a fost investită instanţa de fond şi verificarea legalităţii de instanţa de apel”.
Din examinarea cererii de apel depusă în termen legal de reclamant, Curtea constată că
aceasta cuprinde, într-adevăr, menţiuni privind obiectul investirii primei instanţe, însă criticile
aduse sentinţei civile nr. 1386 din 7 decembrie 2017 a Judecătoriei Gura Humorului vizează
exclusiv soluţiile date excepţiei autorităţii de lucru judecat şi excepţiei lipsei calităţii
procesuale pasive a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor G. şi a ROMSILVA RA.
Prin decizia atacată tribunalul a analizat aceste critici, cu respectarea dispoziţiilor art.
477 alin. (1) Cod procedură civilă, potrivit cărora „instanţa de apel va proceda la rejudecarea
fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum şi cu privire la
soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată”.
Prin urmare, date fiind limitele devoluţiunii apelului, stabilite de reclamant, şi faţă de
soluţia pronunţată, de respingere a apelului ca nefondat, nu se poate aprecia că hotărârea
atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 488
alin. 1 pct. 6 Cod proc. civilă, cu referire la al doilea petit al cererii de chemare în judecată.
Cea de-a doua critică formulată de reclamant a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 488
alin. (1) pct. 7 Cod procedură civilă, potrivit cărora se poate cere casarea unei hotărâri atunci
când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat.
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Susţine reclamantul că prin soluţiile pronunţate în cauză atât instanţa de fond, cât şi
cea de apel au încălcat autoritatea de lucru judecat a sentinţei civile nr. 230 din 30 ianuarie
1992 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, care este anterioară sentinţei civile nr. 895 din
26 septembrie 2006 a Judecătoriei Gura Humorului, în raport de care a fost admisă excepţia
autorităţii de lucru judecat.
Critica este nefondată.
Respingând apelul declarat de reclamant, tribunalul a confirmat sentinţa primei
instanţe, de respingere a acţiunii pentru autoritate de lucru judecat, excepţie admisă în raport
de sentinţa civilă nr. 895 din 26 septembrie 2006 a Judecătoriei Gura Humorului, pronunţată
în dosarul nr. .../2006.
A reţinut instanţa de apel următoarele:
Astfel cum rezultă din actele şi lucrările pricinii, prin cererea de chemare în judecată
care face obiectul prezentului dosar, reclamantul apelant A. a solicitat să se constate că autorii
săi I şi J sunt unici moştenitori după autoarea deposedată H., decedată în anul 1957 şi
constatarea inexistenţei dreptului de succesori după H. a numiţilor K., L. şi M.
Date fiind pretenţiile deduse judecăţii, respectiv cadrul procesual stabilit în dosar,
contrar motivelor de apel susţinute de apelant, tribunalul constată că în mod just a fost
respinsă acţiunea reclamantului, prin reţinerea excepţiei autorităţii lucrului judecat.
Astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, prin sentinţa civilă nr. 895 din
26.09.2006 pronunţată în dosarul nr. .../2006 al Judecătoriei Gura Humorului rămasă
definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 2371 din 20.12.2006 a Tribunalului Suceava, a
fost respins ca nefondat, petitul cererii privind constatarea autorilor reclamantului A. de
succesori universali ai defunctei H.
În considerentele acestei sentinţe s-a reţinut că, prin două testamente încheiate în data
de 19 mai 1957, respectiv 26 noiembrie 1957, defuncta H. a testat în favoarea soţilor I. şi J.,
autorii reclamantului anumite bunuri individual determinate cu condiţia ca aceştia să o
îngrijească şi să o înmormânteze.
Din analiza celor două testamente, instanţa a reţinut că acestea cuprind legate cu titlu
particular, astfel că autorii reclamantului, defuncţii I. şi J. au avut chemare la moştenirea
defunctei H. doar cu privire la bunurile indicate de acesta, rezultând fără echivoc că nu sunt
legate cu titlu universal.
S-a reţinut apoi, că reclamantul a formulat anterior plângere împotriva Hotărârii nr.
237 din 29 aprilie 2002 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor, prin care s-a dispus respingerea contestaţiei la cererea prin care a solicitat
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 8,45 ha teren cu vegetaţie forestieră,
după defuncta H., reţinându-se că nu s-au depus acte ale calităţii de moştenitor.
Ulterior, pe parcursul judecăţii, reclamantul a depus la instanţă un testament olograf
prin care defuncta H. ar fi testat în favoarea autorilor petentului, întreaga universalitate de
bunuri însă, prin decizia civila nr. 338/2004 a Tribunalului Suceava modificată parţial prin
decizia nr. 1004/2004 a Curţii de Apel Suceava au fost respinse pretenţiile petentului,
reţinându-se că expertiza grafologica efectuată în cauză a concluzionat că acel testament
olograf nu a fost scris, datat şi semnat de către H., astfel că a apărut ca nefondat şi petitul doi
din acţiune privind constatarea autorilor reclamantului de succesori universali ai defunctei H..
Raportat la probele administrate în cauză şi la cele statornicite prin sentinţa civilă nr.
895 din 26.09.2006 a Judecătoriei Gura Humorului dată în dosarul nr. 8../2006 rămasă
definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 2371 din 20.12.2006 a Tribunalului Suceava,
contrar motivaţiilor din apel, tribunalul conchide că, judicios instanţa de fond a reţinut
îndeplinirea în cauză a condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 431 Cod de procedură civilă,
apreciind întemeiată excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de către pârâţi.
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Astfel, sub aspectul identităţii de părţi, constată instanţa de apel că reclamantul din
prezenta cerere de chemare în judecată a avut aceeaşi calitate şi în acţiunea ce a făcut obiectul
dosarului nr. .../2006 aflat pe rolul Judecătoriei Gura Humorului, iar numiţii L., M., B. şi P. au
calitatea de pârâţi în ambele dosare arătate.
Apoi, cu privire la identitatea de obiect şi cauză, reţine tribunalul, că în cauza de faţă
reclamantul a solicitat să se constate că autorii săi I. şi J. sunt unici moştenitori după autoarea
deposedată H., decedată în anul 1957 şi constatarea inexistenţei dreptului de succesori după
H. a numiţilor K., L. şi M.
Iar în litigiul înregistrat sub nr. .../RJ/2006 şi apoi nr. ../2006 aflat pe rolul Judecătoriei
Gura Humorului reclamantul A. a solicitat să se constate nulitatea absolută a titlului de
proprietate nr. 813 din 2 septembrie 2003 emis în favoarea primilor trei pârâţi, constatarea
calităţii autorilor reclamantului respectiv a numiţilor I. şi J. de succesori universali ai
defunctei H., decedată şi constatarea nulităţii absolute a actelor autentice de vânzarecumpărare a suprafeţei de 2,5- 3 ha.
Aşa fiind, se apreciază că este dată identitatea de cauză, precum şi de obiect, avânduse în vedere că sub aspectul puterii de lucru judecat în noţiunea de obiect se cuprinde nu
numai pretenţia concretă a reclamantului, ci şi dreptul subiectiv dedus judecăţii, astfel încât
drepturile recunoscute printr-o hotărâre irevocabilă să nu fie contrazise printr-o hotărâre
ulterioară, dată într-un alt proces, aspect constatat, de altfel, şi de instanţa de fond.
Este a se reţine, deasemenea, că respectarea principiului autorităţii de lucru judecat
presupune, în ideea asigurării stabilităţii raporturilor juridice, ca o chestiune litigioasă odată
tranşată de instanţă, să nu mai poată fi adusă înaintea judecăţii, autoritatea de lucru judecat
nemanifestându-se doar sub forma excepţiei procesuale, ci şi sub forma prezumţiei de lucru
judecat, altfel spus, a efectului pozitiv al lucrului judecat care presupune că ceea ce a stabilit o
instanţă, să nu fie contrazis de cea ulterioară”.
Susţinerile reclamantului din motivele de apel privind încălcarea autorităţii de lucru
judecat a sentinţei civile nr. 230 din 30.01.1992 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc au
fost înlăturate de tribunal, cu motivarea că prin această hotărâre s-a admis plângerea formulată
de reclamanta I. împotriva Hotărârii nr. 5863 din 5.09.1991 a Comisiei Judeţene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pârâtă fiind Romsilva RA, şi în
consecinţă s-a desfiinţat Hotărârea nr. 5863 din 5.09.1991 a Comisiei Judeţene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi s-a reconstituit dreptul de
proprietate privată al reclamantei şi al defunctului J., în calitate de legatari universali după
defuncta H., cu privire la suprafaţa de 1 ha teren pădure. Prin urmare, faţă de dezlegările date
prin sentinţa civilă nr. 895 din 26.09.2006 a Judecătoriei Gura Humorului, „nu sunt incidente
speţei dispoziţiile art. 431 Cod procedură civilă, aşa cum susţine apelantul”.
Raţionamentul instanţei de apel reflectă interpretarea şi aplicarea corectă în cauză a
dispoziţiilor art. 430, 431 şi 432 Cod procedură civilă.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 430 alin. (1) şi (2) Cod procedură civilă, „hotărârea
judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei
excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru
judecat cu privire la chestiunea tranşată. Autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul,
precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o
chestiune litigioasă”.
Dispoziţiile art. 431 Cod procedură civilă, care reglementează efectele lucrului
judecat, prevăd că „nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în
temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect. Oricare dintre părţi poate opune lucrul
anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă”.
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Dispoziţiile art. 432 Cod procedură civilă, care reglementează excepţia autorităţii de
lucru judecat, prevăd că aceasta „poate fi invocată de instanţă sau de părţi în orice stare a
procesului, chiar înaintea instanţei de recurs. Ca efect al admiterii excepţiei, părţii i se poate
crea în propria cale de atac o situaţie mai rea decât aceea din hotărârea atacată”.
Aşadar, dispoziţiile art. 431 al. (2) Cod procedură civilă consacră efectul pozitiv al
autorităţii de lucru judecat, care se traduce prin faptul că partea care a câştigat procesul
anterior soluţionat se poate prevala de dreptul recunoscut prin hotărârea judecătorească
rămasă definitivă într-o nouă judecată, fără ca partea adversă sau instanţa să mai poată lua în
discuţie existenţa dreptului.
Totodată, pentru partea care a pierdut procesul, autoritatea de lucru judecat are un
aspect negativ, în sensul că aceasta nu mai poate repune dreptul său în discuţie într-un alt
proces. Aceasta intervine dacă, într-un al doilea proces, între aceleaşi părţi, se încearcă
valorificarea aceleiaşi pretenţii, invocându-se acelaşi temei juridic, existând astfel autoritatea
de lucru judecat a hotărârii iniţiale asupra sorţii unui viitor litigiu, în sensul de interdicţie a
unei noi judecăţi cu privire la aceeaşi chestiune litigioasă, între aceleaşi părţi.
Vorbim de aspectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat atunci când nu sunt întrunite
condiţiile excepţiei autorităţii de lucru judecat (tripla identitate de părţi, obiect şi cauză), însă,
potrivit hotărârii judecătoreşti anterioare, definitive, există o identitate de chestiune litigioasă
pentru aceleaşi părţi (indiferent dacă în al doilea proces figurează sau nu şi alte părţi), fapt ce
obligă instanţa investită cu al doilea litigiu să ţină seama de ceea ce s-a decis deja prin prima
hotărâre şi să-şi sprijine propriul raţionament pe dezbaterile jurisdicţionale anterioare, în
măsura în care acestea au legătură şi influenţează chestiunea litigioasă dedusă judecăţii
ulterior.
În speţă, în mod evident, nu sunt întrunite condiţiile autorităţii de lucru judecat a
sentinţei civile nr. 230 din 30.01.1992 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, nefiind dată
tripla identitate, de părţi, obiect şi cauză.
Pentru a opera aspectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat a acestei hotărâri trebuie
îndeplinite cumulativ două condiţii: identitatea de părţi şi identitatea de chestiune litigioasă
(care nu se confundă şi nu presupune identitate de obiect şi/sau cauză).
Or, nici aceste condiţii nu sunt îndeplinite, pârâţii (persoane fizice) din prezenta cauză
nefiind părţi în dosarul în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 230 din 30.01.1992.
Pe de altă parte, prin sentinţa civilă nr. 895/26.09.2006 pronunţată de Judecătoria Gura
Humorului în dosarul nr. .../RJ/2006, definitivă, a fost respinsă, ca nefondată, acţiunea
formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâţii L., B. şi P., prin care solicita, printre altele,
să se constate calitatea autorilor săi, I. şi J., de succesori universali ai defunctei H..
Cum corect au reţinut instanţele de fond şi apel, această hotărâre întruneşte condiţiile
excepţiei autorităţii de lucru judecat, respectiv identitatea de părţi, obiect şi cauză în raport cu
litigiul pendinte.
Aşa fiind, Curtea, constatând că nu sunt date în cauză motivele de casare invocate de
reclamant, urmează a respinge recursul ca nefondat.
Celelalte susţineri ale reclamantului din cererea de recurs, privind nelegalitatea
hotărârilor judecătoreşti invocate de pârâţi, ulterioare sentinţei civile nr. 230 din 29.01.1992 a
Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, nu pot fi încadrate în vreunul dintre motivele de casare
a hotărârii atacate în prezenta cauză, prevăzute de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 1 – 8 Cod
procedură civilă, astfel că nu pot fi examinate.
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2. Hotărâre de constatare a perimării. Limitele controlului legalităţii acestei
hotărâri în recurs.
Rezumat:
În conformitate cu dispoziţiile art. 416 Cod procedură civilă, „orice cerere de
chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau
de retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare
din motive imputabile părţii, timp de 6 luni. Termenul de perimare curge de la ultimul act de
procedură îndeplinit de părţi sau de instanţă. Nu constituie cauze de perimare cazurile când
actul de procedură trebuia efectuat din oficiu, precum şi cele când, din motive care nu sunt
imputabile părţii, cererea n-a ajuns la instanţa competentă sau nu se poate fixa termen de
judecată”.
Dispoziţiile art. 417 şi 418 Cod procedură civilă prevăd cazurile de întrerupere şi de
suspendare a cursului perimării, iar potrivit dispoziţiilor art. 429 alin. (1) Cod procedură
civilă „perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate”.
În conformitate cu dispoziţiile art. 421 alin. (2) Cod procedură civil, „hotărârea care
constată perimarea este supusă recursului, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 5 zile
de la pronunţare”.
Aşadar, controlul legalităţii unei astfel de hotărâri în calea de atac a recursului este
limitat la „constatarea perimării”, respectiv la analiza motivelor, indicate de partea
interesată în termen legal, referitoare la respectarea dispoziţiilor legale anterior citate. Prin
urmare, nu poate fi primită critica recurentelor potrivit căreia instanţa de apel avea a analiza
mai întâi excepţia lipsei calităţii lor procesuale, respectiv susţinerile lor privind faptul că nu
au declarat apel în cauză.
(Dosar nr. 3015/206/2015*, decizia nr. 173 din 10.04.2019)
Hotărârea:
Prin sentinţa civilă nr. 731 din data de 19.17.2017, Judecătoria Câmpulung
Moldovenesc a respins acţiunea civilă având ca obiect „fond funciar”, formulată de către
reclamantele A. şi B., pârâţi fiind Comisia Locală de fond funciar C., Comisia Judeţeană
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Direcţia Silvică, şi Statul
Român prin Ministerul Finanţelor Publice –Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi a luat act
că numitul D. a renunţat la cererea de intervenţie formulată.
Prin decizia civilă nr. 1503 din 11 decembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia I
Civilă a admis excepţia perimării cererii de apel, invocată din oficiu, şi a constatat perimată
cererea de apel formulată de A. şi B. împotriva sentinţei civile nr. 731/19.07.2017 a
Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, A. şi B..
În motivare au arătat că în mod greşit instanţa de apel a invocat, din oficiu, excepţia
perimării, deoarece ele invocaseră, fiecare, excepţia lipsei calităţii procesuale active, motivat
de faptul că nici personal şi nici printr-un reprezentant convenţional nu au formulat apel,
excepţie care trebuia examinată cu prioritate.
De asemenea, recurentele au arătat că pentru data de 11 decembrie 2018 au înaintat la
dosar o cerere de amânare, motivată de probleme de sănătate.
Recursul nu a fost motivat în drept.
Intimaţii nu au formulat întâmpinare.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de reclamante, în
raport de lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
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În conformitate cu dispoziţiile art. 416 Cod procedură civilă, „orice cerere de chemare
în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de
retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din
motive imputabile părţii, timp de 6 luni. Termenul de perimare curge de la ultimul act de
procedură îndeplinit de părţi sau de instanţă. Nu constituie cauze de perimare cazurile când
actul de procedură trebuia efectuat din oficiu, precum şi cele când, din motive care nu sunt
imputabile părţii, cererea n-a ajuns la instanţa competentă sau nu se poate fixa termen de
judecată”.
Dispoziţiile art. 417 şi 418 Cod procedură civilă prevăd cazurile de întrerupere şi de
suspendare a cursului perimării, iar potrivit dispoziţiilor art. 429 alin. (1) Cod procedură civilă
„perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate”.
În conformitate cu dispoziţiile art. 421 alin. (2) Cod procedură civil, „hotărârea care
constată perimarea este supusă recursului, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 5 zile
de la pronunţare”.
Aşadar, controlul legalităţii unei astfel de hotărâri în calea de atac a recursului este
limitat la „constatarea perimării”, respectiv la analiza motivelor, indicate de partea interesată
în termen legal, referitoare la respectarea dispoziţiilor legale anterior citate. Prin urmare, nu
poate fi primită critica recurentelor potrivit căreia instanţa de apel avea a analiza mai întâi
excepţia lipsei calităţii lor procesuale, respectiv susţinerile lor privind faptul că nu au declarat
apel în cauză.
Prin încheierea şedinţei de judecată din data de 24 aprilie 2018, instanţa de apel a
dispus suspendarea judecăţii în temeiul dispoziţiilor art. 242 al. (1) Cod procedură civilă,
constatând că judecarea cauzei este împiedicată din vina apelantelor care, deşi au primit
adresele prin care li se punea în vedere să se prezinte personal la termenul de judecată, având
asupra lor actele de identitate, pentru a preciza dacă cererea de apel a fost semnată de ele şi
dacă înscrisurile înaintate la dosar au fost întocmite de ele, nu au dat curs acestei solicitări a
instanţei. Această încheiere le-a fost comunicată recurentelor, iar împotriva acesteia au avut
deschisă calea de atac a recursului, pe toată durata suspendării, cale de atac de care nu au uzat.
Cauza a fost repusă pe rol din oficiu de instanţă, conform dispoziţiilor art. 420 al. (1)
Cod procedură civilă, în vederea constatării perimării, la data de 30 octombrie 2018, fiind
stabilit termen de judecată în acest sens la data de 11 decembrie 2018.
Împrejurarea că pentru acest termen de judecată recurenta A. a înaintat la dosar o
cerere de amânare nu este de natură a determina modificarea deciziei atacate, câtă vreme
termenul prevăzut de art. 416 alin. (1) Cod procedură civilă se împlinise la data de 24
octombrie 2018.
De altfel, contrar susţinerilor din memoriul de recurs, cererea de amânare nu cuprinde
referiri la starea de sănătate a celor două apelante, ci este motivată de A. prin faptul că nu a
luat cunoştinţă de apelul formulat, care nu a fost declarat de ea (aspect ce a determinat
suspendarea judecăţii).
În conformitate cu dispoziţiile art. 422 alin. (1) Cod procedură civilă, „perimarea
lipseşte de efect toate actele de procedură făcute în acea instanţă”. Altfel spus, perimarea
cererii de apel echivalează cu lipsa acesteia. Or, în condiţiile în care recurentele pretind că „nu
au calitate procesuală activă” pentru că nu au declarat apel în cauză, faţă de efectele pe care le
produce perimarea cererii, acestea nu ar mai avea interes să critice hotărârea care constată
perimarea, respectiv să solicite instanţei de recurs să se pronunţe asupra „excepţiei” invocate.
Aşa fiind, Curtea, constatând că nu sunt date în cauză motivele de nelegalitate indicate
de recurente, văzând şi dispoziţiile art. 496 Cod procedură civilă, urmează a respinge recursul
ca nefondat.
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3. Motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă.
Cazul în care instanța „nu s-a pronunţat asupra lucrului cerut”, consecinţă a nesocotirii
principiului disponibilităţii, în virtutea căruia reclamantul este acela care stabileşte
limitele judecăţii, prin obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv pretenţia
concret formulată.
Rezumat:
Motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă poate fi
invocat atunci când instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a
pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut şi reprezintă o
consecinţă a nesocotirii principiului disponibilităţii, în virtutea căruia reclamantul este acela
care stabileşte limitele judecăţii, prin obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv
pretenţia concret formulată.
Revizuentul a arătat prin cererea de revizuire formulată că instanţa de apel „nu s-a
pronunţat asupra unui lucru cerut”, adică nu s-a pronunţat în legătură cu două înscrisuri
aflate în dosarul cauzei.
Prin sintagma „lucru cerut” trebuie să se înţeleagă numai acele cereri care au fixat
cadrul litigiului, au determinat limitele acestuia, au stabilit obiectul dedus judecăţii.
Ceea ce caracterizează aceste cereri şi le delimitează de alte cereri pe care le pot
formula părţile în cadrul litigiului este faptul că, prin pronunţarea asupra lor, instanţa pune
capăt litigiului, ceea ce nu este cazul în speţă.
(Decizia nr. 191 din 20.02.2019, dosar nr. 22/39/2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 29.01.2018
reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L., să se constate că în
perioada 01.10.1983 - 11.09.1998 şi-a desfăşurat activitatea la S.C. C. S.A. ca merceolog şi
contabil şef Secţie III în grupa a II-a de muncă conform prevederilor pct. 3 din Ordinul nr.
50/1990, Anexa 2, pct. 11 şi 5, anume în perioada 01.10.1983-14.03.1992, fiind merceolog, a
lucrat în grupa a II-a de muncă în procent de 75% conform pct. 3 din Ordinul nr. 50/1990,
Anexa II, pct. 11, iar în perioada 15.03.1992-11.09.1998, fiind contabil şef secţie III, a lucrat
în grupa a II-a în procent de 100% conform pct. 3 din Ordinul nr. 50/1990, Anexa II pct. 5.
Prin sentinţa civilă nr. 544 din 29 mai 2018, Tribunalul Botoşani a respins ca
nefondată acţiunea formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul A.
Prin decizia nr. 1222 din 22 noiembrie 2018 Curtea de Apel Suceava – Secţia I
civilă, a respins ca nefondat apelul formulat de reclamantul A. şi a obligat apelantul să achite
în contul Curţii de Apel Suceava suma de 1 leu reprezentând cheltuieli judiciare.
La data de 11 ianuarie 2019 A. a formulat cerere de revizuire a deciziei nr. 1222
din 22.11.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, în motivarea căreia a arătat
următoarele:
Solicită a se avea în vedere faptul că instanţa de apel „nu s-a pronunţat asupra unui
lucru cerut”, adică nu s-a pronunţat în legătură cu cele două înscrisuri pe care le-a descoperit
în dosarul cauzei, aşa după cum a arătat în răspunsul la întâmpinare datat 24.09.2018, şi aşa
cum a arătat şi în susţinerea cauzei în faţa instanţei de judecată în şedinţa de judecată din data
de 22.11.2018 (a se vedea pag. 1 din decizia atacată). În decizia menţionată mai sus, se
observă că în motivarea acesteia nu se relatează absolut nimic în legătura cu existenţa celor
două tabele la care s-a referit mai sus, a căror existenţă o invocă în susţinerea cauzei. Aceste
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tabele se găsesc în dosarul de apel şi reprezintă anexe la întâmpinarea pârâtei, fiind
numerotate de către pârâtă sub numerele 14, respectiv 18-20. Instanţa nu s-a pronunţat în
legătură cu cele două înscrisuri (tabele), pe care le-a invocat în susţinerea cauzei. În faţa
acestor probe instanţa nu ar fi putut motiva respingerea apelului, deoarece locurile de muncă
în care a lucrat se găsesc în cele două tabele făcute de angajator în baza prevederilor
Ordinului nr. 50/1990; în mod direct pentru funcţia de contabil şef secţie III şi în mod indirect
pentru funcţia de merceolog.
Mai este de reţinut şi faptul că, în contextul celor arătate mai sus, adică a existenţei în
dosarul cauzei a celor două înscrisuri, care justifică cererea sa de constatare a faptului că este
îndreptăţit în demersul făcut, invocarea, în judecarea cauzei şi motivarea hotărârii atacate, de
către instanţa de apel a prevederilor Deciziei nr. 9/2016 a ICCJ este nelegală/nefondată,
deoarece prevederile acesteia nu au aplicabilitate în această cauză, aşa după cum va
demonstra în continuare. Analizând cele 4 probleme soluţionate prin Decizia nr. 9/2016 a
ÎCCJ, se observă că prezenta cauză nu se încadrează în niciuna din aceste 4 situaţii; dacă se
ţine cont de existenţa în dosarul cauzei a probei cu înscrisuri la care s-a referit mai sus.
Primele trei probleme menţionate la punctele 1.1, 1.2 şi 1.3 se referă la un litigiu cu fostul
angajator, „care nu a procedat la încadrarea activităţii reclamantului în grupa de muncă
indicată de acesta”, iar cea de-a patra problemă (pct. 1.4) se referă la o situaţie în care un
reclamant invocă dreptul său de încadrare în grupa a I-a sau a - II a motivat de faptul că a
lucrat în „condiţii de muncă similare în cadrul altor angajatori”, care evident că au beneficiat
de prevederile Ordinului nr. 50/1990. Prin urmare, se poate observa foarte uşor că, în condiţia
în care instanţa s-ar fi aplecat şi asupra celor două înscrisuri pe care le-a invocat în susţinerea
cauzei sale, atunci evident că nu avea niciun fel de motiv de a-i respinge apelul în baza
Deciziei nr. 9/1016 a ICCJ. Altfel spus, Decizia nr. 9/2016 a ICCJ şi-ar fi avut aplicabilitate în
cazul său, dacă fostul angajator nu ar fi procedat la întocmirea celor două tabele la care s-a
referit mai sus, sau în condiţia în care el ar fi lucrat la o fabrică de încălţăminte şi ar fi solicitat
constatarea muncii în grupa a II a pe motivul că a lucrat în aceleaşi condiţii cu cei care au
lucrat într-o fabrică nominalizată prin anexele de la Ordinul nr. 50/1990.
Având în vedere că pârâta a optat pentru păstrarea sentinţei nr. 544/29.05.2018,
nerealizând probabil că funcţiile sale se regăsesc în tabelele făcute de angajator, şi ţinând cont
de faptul că n-a ajuns la pârâtă răspunsul la întâmpinare datat 24.09.2018, referitor la cele
două tabele, va anexa la prezenta şi câte o copie de pe acest răspuns, dând astfel posibilitatea
pârâtei să-şi fundamenteze un punct de vedere în deplină cunoştinţă de cauză. Aşadar, pârâta
ar putea să-şi păstreze punctul de vedere depus la instanţa de apel numai în condiţia în care ar
face dovada faptului că la data de 01.02.1997 numărul personalului Secţiei porţelan era mai
mare de 1081 persoane (a se vedea tabelul de la fila 14, la care s-a referit mai sus) şi dacă ar
putea demonstra că funcţia de contabil şef secţie III nu se încadrează la codul 23915-TESA
ceramica (a se vedea filele 18-20), pe de o parte, iar pe de altă parte dacă ar putea demonstra
că cei cu care a lucrat el ca merceolog nu sunt cei pe care i-a precizat că figurează la codul
13311-gestionari magazie finite sticlă (a se vedea filele 18-20 ce constituie anexe la
întâmpinarea pârâtei).
Pe fond, având în vedere probele cu înscrisuri pe care le-a adus în susţinerea cererii şi
ţinând cont de faptul că cei doi martori au confirmat că a lucrat ca merceolog şi contabil şef
de secţie III în locuri de muncă ce figurează în tabelele făcute de fostul angajator în baza
Ordinului nr. 50/1990, luând în considerare că şi din înscrisurile din carnetul de muncă rezultă
că a beneficiat de spor pentru lucru în grupa a - II a cât a lucrat în funcţia de contabil şef secţie
III, solicită admiterea cererii în sensul de a se anula decizia atacată ca fiind nefondată şi a se
constata că în perioadele 01.10.1983-14.03.1992 şi 15.03.1992-11.09.1998 a lucrat în locuri
de muncă care s-au încadrat în grupa a - II a de muncă.
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Intimata a depus la dosar întâmpinare.
Curtea analizând cererea de revizuire formulată de revizuentul A. împotriva
deciziei civile nr. 1222 din 22 noiembrie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, Secţia I
civilă, din perspectiva criticilor formulate, reține următoarele:
Art. 509 alin. 1 pct. 1 Cod proc. civilă stabileşte că revizuirea unei hotărâri pronunţate
asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri
care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a
cerut.
Revizuirea fiind o cale extraordinară de atac, dispoziţiile legale fiind de strictă
interpretare, nu poate fi exercitată pentru alte motive decât cele prevăzute de lege, fiind
inadmisibilă repunerea în discuţie a unor probleme de fond, a unor fapte şi împrejurări care au
fost supuse dezbaterii de către instanţă.
Motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 1 Cod proc. civilă poate fi invocat
atunci când instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat
asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut şi reprezintă o consecinţă a
nesocotirii principiului disponibilităţii, în virtutea căruia reclamantul este acela care stabileşte
limitele judecăţii, prin obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv pretenţia concret
formulată.
Revizuentul reclamant a arătat prin cererea de revizuire formulată că instanţa de apel
„nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut”, adică nu s-a pronunţat în legătură cu două
înscrisuri aflate în dosarul cauzei.
Prin sintagma „lucru cerut” trebuie să se înţeleagă numai acele cereri care au fixat
cadrul litigiului, au determinat limitele acestuia, au stabilit obiectul dedus judecăţii.
Ceea ce caracterizează aceste cereri şi le delimitează de alte cereri pe care le pot
formula părţile în cadrul litigiului este faptul că, prin pronunţarea asupra lor, instanţa pune
capăt litigiului, ceea ce nu este cazul în speţă.
Deci, astfel de situaţie nu se întâlneşte în cazul de faţă, în condiţiile în care instanţa de
apel a respins, prin decizia civilă nr. 1222 din 22 noiembrie 2018, apelul declarat de
reclamantul A. împotriva sentinţei civile nr. 544 din 29 mai 2018 pronunțată de Tribunalul
Botoşani, ca nefondat, fără a schimba soluţia pe cererea care a fixat cadrul litigiului.
Astfel, Curtea constată ca obiectul cererii de revizuire este reprezentat de decizia civilă
nr. 1222 din 22 noiembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, Secţia a I civilă. Prin
aceasta decizie, Curtea a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul A. împotriva
sentinţei civile nr. 544 din 29 mai 2018 pronunțată de Tribunalul Botoşani, pe care a
menținut-o în întregime. Cu alte cuvinte, instanța de apel nu a schimbat, integral sau în parte,
hotărârea instanței de fond, ci a procedat doar la respingerea apelului reclamantului. Sentința
Tribunalului Botoșani a fost menținută în întregime, fără alterări sau modificări de către
Curtea de Apel Suceava, care prin decizia pronunțată nu a schimbat nimic în configurația
cererii respinse de instanța de fond. Or, în acest condiții, pentru a fi aplicabil motivul de
revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, în sensul de minus petita, ar
fi trebuit ca instanța de apel, în urma admiterii apelului, să procedeze la o rejudecare a
fondului cauzei, cu principalul efect, acela de schimbare a modului de soluționare a cererii
formulate de reclamant, însă o astfel de rejudecare nu a avut loc în instanța de apel și prin
urmare, aceasta nu putea pronunța un minus petita, câtă vreme s-a păstrat intactă sentința
instanței de fond.
Nemulțumirea revizuentului, în sensul că nu au fost analizate actele depuse la dosar și
nu au fost interpretate probele în maniera solicitată de el, nu poate face obiect de analiză în
cadrul acestei căi extraordinare de atac prin prisma motivului prevăzut de art. 509 alin. 1 pct.
1 Cod proc. civilă, care are în vedere pronunțarea ultra, extra sau minus petita în raport de
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pretențiile deduse judecății și nu în raport de maniera de reținere și interpretare a probatoriului
în cauză.
Se observă că cererea de revizuire vizează aspecte de fond ale pricinii, ce nu pot fi
examinate în această cale extraordinară de atac, revizuentul exprimându-şi nemulţumirea cu
privire la soluţia pronunţată de instanţa de apel pe fond.
Constatând că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 509 alin. 1 pct. 1
Cod procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondată cererea de revizuire formulată de
revizuentul A. împotriva deciziei civile nr. 1222 din 22 noiembrie 2018 pronunţată de Curtea
de Apel Suceava – Secţia I civilă (dosar nr. .../40/2018).
4. Contestaţie în anulare. Art. 503 alin. (2) pct. 2 Cod procedură civilă. Eroare
materială.
Rezumat:
Prin „eroare materială” prevăzută de art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă,
jurisprudența creată ca urmare a aplicării acestui articol a stabilit că se înțelege o greșeală
de natură procedurală constând în confundarea unor elemente importante sau date materiale
pentru verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor
și care au determinat soluția pronunțată. Nu sunt asimilate „erorii materiale” greșelile de
judecată, de apreciere a probelor, de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale.
Susținerile contestatoarei privind pretinsa interpretare eronată a dispozițiilor legale
nu pot fi analizate în calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare, deoarece nu se
circumscriu cazului prevăzut de art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă, pentru că nu este
posibil ca pe această cale aceeaşi instanţă să reanalizeze aceste aspecte asupra cărora s-a
statuat anterior și să conchidă dacă interpretarea instanței de recurs este corectă sau nu.
(Decizia nr. 313 din 18.09.2019, dosar nr. 592/39/2019)
Hotărârea:
Prin decizia civilă nr. 499 din data de 25.04.2017, Tribunalul Botoşani a respins
cererea de apel formulată de apelanta-reclamantă S.C. A. S.R.L., prin reprezentant legal B.,
împotriva încheierii din data de 17.11.2016 pronunţată de Judecătoria Botoşani, în dosarul nr.
.../193/2016, în contradictoriu cu intimata S.C. C. IFN.
Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire SC A. SRL, calea de atac fiind
înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data 26.11.2017, prin care a solicitat schimbarea
în totalitate a Deciziei cu nr. 499 A din 25.04.2017 şi trimiterea cauzei spre rejudecare.
Prin decizia civilă nr. 337 din 3 aprilie 2018 Tribunalul Botoşani a respins cererea de
revizuire formulată de către revizuenta S.C. A. S.R.L., prin administrator B., prin lichidator
judiciar C.I.I. D., împotriva deciziei civile nr. 499, din data de 25 aprilie 2017, pronunţată de
Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosar nr.
../../2016, în contradictoriu cu intimata S.C. C. IFN, prin reprezentant legal E., ca nefondată.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs S.C. A. S.R.L., prin administrator special B.,
solicitând admiterea recursului şi casarea în totalitate a deciziei atacate.
Prin decizia nr. 278 din 25 iunie 2019 Curtea de Apel Suceava a respins recursul ca
inadmisibil; suma de 160 lei, reprezentând diferenţă taxă timbru de plata căreia a fost scutit
recurentul în urma admiterii cererii de ajutor public judiciar rămânând în sarcina statului.
Prin cererea adresă la data de 7 august 2019 şi înregistrată sub nr. ../39/2019,
contestatoarea S.C. A. S.R.L. a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei nr. 278 din
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25 iunie 2019 a Curţii de Apel Suceava, pe care o consideră netemeinică şi nelegală,
dezlegarea dată recursului fiind rezultatul unei erori materiale.
În motivare a arătat următoarele:
Cu ocazia judecării recursului împotriva deciziei civile cu nr. 337/3.04.2018,
pronunţată de către Tribunalul Botoşani în dosarul mai sus menţionat, la termenul din
11.06.2019, instanţa a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii recursului în raport cu
prevederile art. 513 alin. 5, art. 718 alin. l Cod procedură civilă, art. XVIII alin. 2 din Legea
nr. 2/2013 şi art. 457 Cod procedură civilă, excepţie cu privire la care a solicitat să depună
concluzii scrise, având în vedere şi practica judiciară (a depus hotărâre dată de către Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie).
Prevederile art. 718 alin. l Cod procedură civilă nu sunt incidente în cauza supusă
judecăţii deoarece nu este dată situaţia prevăzută de la art. 711 alin. 4 şi art. 714 alin. 4 Cod
procedură civilă, solicitând înscrierea în fals faţă de procesul verbal de înmânare din
14.04.2016 şi a înştiinţării din aceeaşi dată.
Potrivit art. 513 alin. 5 Cod procedură civilă „Hotărârea dată asupra revizuirii este
supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită”, fără nicio altă menţiune
care să înlăture calea recursului împotriva unei hotărâri date pe calea revizuirii.
Prin decizia cu nr. 278/25.06.2019, instanţa a invocat în susţinerea admiterii excepţiei
prevederile art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013, ori această prevedere se aplică proceselor
pornite începând cu data de 1.01.2019, faptul că procesul în cauză a început la o dată
ulterioară publicării acestei legi în Monitorul Oficial, nu are relevanţă, le era opozabilă dacă
procesul începea după data de 1.01.2019.
Instanţa nu a avut în vedere solicitările lor privind înscrierea în fals faţă de procesul
verbal de înmânare şi înştiinţare, solicitare făcută în apel şi revizuire, ceea ce a dus la
încălcarea prevederilor art. 476 alin. l, 477 alin. l, art. 478, art. 479 alin. 1 şi 2 din Codul de
procedură civilă.
Având în vedere că legea civilă nu acţionează retroactiv şi că prevederile art. XVIII
alin. 2 din Legea nr. 2/2013 se aplică proceselor pornite după data de 1.01.2019, dezlegarea
dată recursului este rezultatul unei erori materiale şi, în consecinţă, solicită admiterea
contestaţiei în anulare, anularea deciziei civile cu nr. 278/25.06.2019 cu admiterea recursului
făcut împotriva Deciziei cu nr. 337/3.04.2018.
Examinând contestaţia în anulare, prin prisma motivelor formulate, a actelor şi
lucrărilor dosarului, Curtea constată că este nefondată, pentru următoarele considerente:
Potrivit dispoziţiilor art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă, invocate de
contestator, „hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare când
dezlegarea dată este rezultatul unei erori materiale (…)”.
Conturând presupusa eroare materială, contestatoarea a susţinut că aceasta ar consta în
eronata respingere, prin decizia nr. 278 din 25 iunie 2019 a Curții de Apel Suceava, ca
inadmisibil a recursului declarat împotriva deciziei civile nr. 337 din 3 aprilie 2018 a
Tribunalului Botoşani, în contextul unei greșite rețineri și interpretări a dispozițiilor art. 718
alin. l Cod procedură civilă, art. 513 alin. 5 Cod procedură civilă și art. XVIII alin. 2 din
Legea nr. 2/2013.
Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată în
condițiile expres prevăzute de lege pentru a se evita transformarea ei într-un „apel la apel” sau
„recurs la recurs”.
Prin „eroare materială” prevăzută de art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă,
jurisprudența creată ca urmare a aplicării acestui articol a stabilit că se înțelege o greșeală de
natură procedurală constând în confundarea unor elemente importante sau date materiale
pentru verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor și
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care au determinat soluția pronunțată. Nu sunt asimilate „erorii materiale” greșelile de
judecată, de apreciere a probelor, de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale
Aspectele invocate prin contestaţia în anulare de faţă au fost analizat şi dezlegate de
instanța de recurs.
Astfel, instanța de recurs, a reținut că „Potrivit art. 718 alin. 1 Cod procedură civilă,
hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie poate fi atacată numai cu apel, cu excepţia
cazului când un terţ invocă un drept real asupra bunului (art. 715 alin. 4) sau când se
soluţionează partajul în cadrul contestaţiei la executare (art. 712 alin. 4 Cod procedură civilă).
Ultimele două ipoteze nu sunt date în cauză, prin urmare încheierea pronunţată de instanţa de
fond este supusă doar căii de atac a apelului.
Împotriva deciziei nr. 499A/25.04.2017 a Tribunalului Botoşani prin care s-a
soluţionat apelul declarat împotriva încheierii instanţei de fond, reclamanta SC A. SRL a
formulat cerere de revizuire, soluţionată prin decizia civilă nr. 337A/03.04.2018 a
Tribunalului Botoşani.
Conform prevederilor art. 513 alin. 5 Cod procedură civilă, hotărârea dată asupra
revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită, iar în cauză,
hotărârea revizuită este decizia nr. 499A/2017 a Tribunalului Botoşani, definitivă conform art.
718 alin. 1 Cod procedură civilă, aşa cum am arătat mai sus.
Codul de procedură civilă, la art. 457 alin. 1, prevede că hotărârea judecătorească este
supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, iar decizia împotriva căreia s-a formulat recurs
este o hotărâre definitivă, întocmai ca şi decizia împotriva căreia s-a formulat revizuirea.
Aceleaşi prevederi se regăsesc şi în cuprinsul art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013
(forma în vigoare la data când a început procesul), legiuitorul dispunând, în teza finală, că „nu
sunt supuse recursului hotărârile date în apel în cauzele în care legea prevede că hotărârile de
primă instanţă sunt supuse numai apelului.”
Având în vedere textele de lege menţionate anterior, Curtea apreciază că decizia nr.
337/2018 a Tribunalului Botoşani nu este susceptibilă de recurs, motiv pentru care, în baza
art. 496 Cod procedură civilă, va respinge ca inadmisibil recursul declarat în cauză”.
Deci, considerentele reproduse, rezultatul analizării și interpretării de către instanța de
recurs a aspectelor invocate prin contestaţia în anulare, demonstrează că nu poate fi vorba de
o eroare materială, ceea ce invocă contestatoarea fiind o pretinsă greșeală de judecată (care nu
determină aplicarea textului legal invocat ca și motiv al contestației în anulare speciale).
În realitate, ceea ce urmăreşte contestatoarea prin exercitarea căii de atac extraordinare
de retractare de faţă este tocmai repunerea în discuţie a aspectelor analizate de instanța de
recurs şi reevaluarea acestuia, ceea ce are semnificaţia unui recurs la recurs.
Se constată, deci, că în cauză nu sunt îndeplinite cerinţele art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod
procedură civilă, nefiind înregistrate erori materiale, în sensul existenţei unor erori de fapt
involuntare în cuprinsul deciziei contestate.
În cazul în speţă, contestatoarea nu a invocat o eroare materială în sensul art. 503 alin.
2 pct. 2 Cod procedură civilă, ci pretinse greşeli de judecată săvârşite de către instanţa care a
soluţionat recursul, greşeli care, însă, nu pot face obiectul contestaţiei în anulare.
Deci, susținerile contestatoarei privind pretinsa interpretare eronată a dispozițiilor
legale, nu pot fi analizate în calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare, deoarece nu
se circumscriu cazului prevăzut de art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă, pentru că nu
este posibil ca pe această cale aceeaşi instanţă să reanalizeze aceste aspecte asupra cărora s-a
statuat anterior și să conchidă dacă interpretarea instanței de recurs este corectă sau nu.
Curtea reţine că nu se invocă o eroare materială a instanţei de recurs, ci se critică chiar
aprecierea acesteia în sensul că recursul este inadmisibil, respectiv o presupusă greşeală de
judecată.
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Astfel, prin toate aprecierile contestatoarei cu trimitere la dispozițiile art. 718 alin. l
Cod procedură civilă, art. 513 alin. 5 Cod procedură civilă și art. XVIII alin. 2 din Legea nr.
2/2013 se critică în mod evident raţionamentul instanţei de recurs în soluţionarea excepției
inadmisibilității.
În consecință, se constată că eroarea materială invocată de contestatoare ca fiind
săvârşită de instanţa de recurs nu poate fi încadrată în art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod procedură
civilă, respingerea recursului, ca inadmisibil, nefiind rezultatul unei erori materiale, ci a
modului în care instanţa de apel a interpretat și aplicat legea.
Așa fiind, pentru cele sus reţinute, Curtea va respinge contestaţia în anulare ca
nefondată.
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1. Insolvență. Contestație raport și plan de distribuire. Distribuire fonduri obținute
între creditori garantați având ranguri de prioritate diferite.
Rezumat:
Conform art. 2328 din Noul Cod civil, preferinţa statului şi a unităţilor administrativteritoriale se supune legislaţiei speciale. Cu toate acestea, Noul Cod civil fixează şi limitele în
care legea specială poate reglementa această cauză de preferinţă, şi anume interzicerea unei
„superpriorităţi”, căci „asemenea preferinţă nu poate afecta drepturile dobândite anterior de
către terţi”. În termenii art. 153 LPA, „preferinţa acordată statului şi unităţilor administrativ
- teritoriale pentru creanţelor lor nu va fi opozabilă terţilor înainte de momentul la care a fost
făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate. O asemenea preferinţă va dobândi
rang de prioritate de la momentul la care preferinţa a fost făcută publică”. Textul se referă la
„preferinţă” iar nu la „privilegiu” (cum era cazul art. 1725 din Codul civil de la 1864),
întrucât legile speciale oferă statului mai multe tipuri de preferinţă. O semnificaţie aparte
trebuie dată textului art. 2328 Cod civil pentru situaţiile în care debitorul este supus procedurii
insolvenţei. În acest caz, legea specială instituie o preferinţă specială pentru creanţele bugetare
în cadrul procedurii falimentului. Prin „creanţe bugetare”, art. 3 pct. 11 LPI desemnează
„creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi
accesoriile acestora”. Statutul privilegiat al acestor creanţe în cadrul procedurii insolvenţei
este avut în vedere în mai multe texte ale legii, unde se face distincţia între creanţe garantate,
creanţe bugetare şi creanţe chirografare, de unde rezultă că pentru creanţele bugetare avem
un tratament diferit de cel al creanţelor garantate, dar şi de cel al creanţelor chirografare.
Înscrierea la Arhiva Electronică a creanţei bugetare are drept efect perfectarea
privilegiului general al creditorului bugetar asupra tuturor bunurilor (mobile) ale debitorului.
Dar acest privilegiu nu conferă preferinţă raportat la garanţiile reale (ipoteci imobiliare,
gajuri) constituite asupra anumitor bunuri ale debitorului în favoarea creditorilor garantaţi.
El conferă doar preferinţa de a poziţiona pe creditorul bugetar în categoria menţionată de art.
123 pct. 4 LPI.
Pe de altă parte însă, constituirea gajului fiscal prin instituirea sechestrului conferă
fiscului preferinţa stabilită de orice garanţie reală (şi în acest sens trebuie înţeleasă referirea
din art. 171 alin. (1) Cod pr. Fiscală la „creditorii fiscali au un privilegiu prin efectul legii”),
deci poziţia la care se referă art. 121 LPI. În plus, dacă acest gaj este înscris la arhivă
(împreună cu descrierea bunurilor sechestrate), fiscul dobândeşte rang de la data înscrierii şi
poate surclasa eventualele ipoteci mobiliare înscrise ulterior.
De altfel, art. 98 alin. 1 din Legea nr. 99/99 - Titlul IV prevedea expres: „Creditorii
privilegiaţi, inclusiv statul şi unităţile administrativ-teritoriale, pentru creanţele provenite din
impozite, taxe, amenzi şi din alte sume ce reprezintă venituri publice, pot avea prioritate faţă
de un creditor cu garanţie reală, numai dacă şi-au înscris creanţa la arhivă sau, după caz, în
documentele de publicitate imobiliară, înaintea înscrierii unei astfel de garanţii de către
creditorul garantat”.
(Decizia nr. 92 din 28.03.2019, dosar nr. nr. 8837/86/2013*/a1)
Hotărârea:
Prin sentinţa nr.6 din 14.01.2019, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă, a respins ca
nefondată contestaţia împotriva raportului privind fondurile obţinute şi a planului de distribuire
privind suma de 570.450 de lei (publicate în buletinul procedurilor de insolvenţă nr.
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21822/16.11.2018), formulată de petenta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, în
calitate de creditor al debitorului SC A. SRL.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, la data de 16 noiembrie 2018, lichidatorul
judiciar a publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 21822/16.11.2018 raportul privind
fondurile obţinute şi planul de distribuire privind suma de 570.450 de lei în care prezintă faptul
că în urma valorificării activelor debitorului s-a încasat suma de 593.450 de lei, distribuită
astfel: 1% din suma recuperată şi 1.000 de lei – onorariu lichidator judiciar conform hotărârii
adunării creditorilor din data de 9 iunie 2014; 4.197 de lei – cheltuieli de procedură (rapoarte
de evaluare, anunţuri de vânzare, banner de vânzare, cheltuieli deplasări la bunul mobil); 2% către fondul de lichidare; suma rămasă, în cuantum de 570.450 de lei urmând a fi distribuită
creditorului B. BANK SA.
Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice critică propunerile
lichidatorului, invocând dispoziţiile art. 124 din Legea nr. 85/2006 privind distribuirile între
creditorii având acelaşi rang de prioritate.
Sub acest aspect, instanţa a observat că potrivit tabelului definitiv consolidat, atât B.
BANK cât şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice figurează la rubrica creditori
garantaţi însă acest lucru nu echivalează cu rang egal de prioritate pentru că şi între garanţi
există rang de înscriere egal sau de rangul II, III, diferenţa de rang fiind dată de data înscrierii
garanţiei.
Astfel, dacă B. BANK este înscrisă în Cartea Funciară cu ipotecă de rang I din anul
2008, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice figurează cu avize Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare înscris la 19.01.2012, prin urmare doar raportat la această dată avizele
creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice beneficiază de rang II de prioritate.
Mai mult decât atât, avizele depuse de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
conform tabelului definitiv consolidat nu cuprinde toată suma pentru care a formulat cerere de
creanţă, prin urmare pentru diferenţă contestatoarea nu deţine nici măcar o creanţă garantată ci
doar bugetară deci nu-i sunt aplicabile dispoziţiile art. 124 din Legea nr. 85/2006 invocate.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel creditoarea Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, criticând sentinţa
pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Apreciază ca motivele reţinute de instanţa de fond nu pot fi menţinute de instanţa de
apel, în condiţiile în care potrivit tabelului definitiv consolidat creditorii B. Bank SA şi Direcţia
Generala Regionala a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice apar în
categoria creanţelor garantate fără vreo alta observaţie, creanţa instituţiei având caracter
garantat în limita sumei pentru care deţine avize de garanţie înscrise la arhiva electronică.
Pe cale de consecinţa, în condiţiile în care B. Bank şi Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice au calitatea de creditori
garantaţi, se impunea ca distribuirea sumei să se facă proporţional, în raport de ponderea
creanţelor înscrise în tabelul definitiv în acelaşi rang de prioritate.
În acest sens, în speţă sunt aplicabile dispoziţii prevăzute de Legea nr. 85/2006 în art.
124 şi art. 125 alin. (2) .
În concluzie, întrucât sumele obţinute din valorificarea bunurilor imobile erau
insuficiente pentru acoperirea integrală a creanţelor creditorilor garantaţi, în lumina
dispoziţiilor legale sus menţionate se impunea ca acestora să li se distribuie o cotă falimentară,
reprezentând suma proporţională cu procentul pe care creanţele respectivilor creditori îl deţine
în categoria creanţelor garantate.
Procedura specială a insolventei instituită prin Legea nr. 85/2006 reprezintă o executare
silita a obligaţiilor, dar, spre deosebire de executarea silita din dreptul comun (care este o
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procedură individuală), procedura falimentului este o procedura colectivă (concursuală) pentru
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă.
Solicită admiterea apelului, anularea sentinţei apelate şi admiterea contestaţiei
formulate, în sensul anularii raportului asupra fondurilor şi a planului de distribuire, cu
consecinţa ca distribuirea sumei să se facă proporţional şi către DRGFP - AJFP.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, debitoarea SC A. SRL - prin lichidator judiciar C.
SPRL a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând că, potrivit tabelului definitiv
consolidat, creanţa AJFP în cuantum de 51429 lei este înscrisă drept creanţă garantată şi
bugetară, însă la rubrica observaţii este relevat „DGFP nu deţine pentru toată suma solicitată
înscrise avize în AEGRM".
La data întocmirii tuturor tabelelor de creanţă era în vigoare Legea 99/1999, Titlu VI,
privind AEGRM, unde al art. 98 alin 1 se arătă că „Creditorii privilegiaţi, inclusiv statul şi
unităţile administrativ-teritoriale, pentru creanţele provenite din impozite, taxe, amenzi şi din
alte sume ce reprezintă venituri publice, pot avea prioritate faţă de un creditor cu garanţie reală,
numai dacă şi-au înscris creanţa la arhiva sau, după caz, în documentele de publicitate
imobiliară, înaintea înscrierii unei astfel de garanţii de către creditorul garantat”.
Potrivit art. 3 din Legea 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, legea aplicabilă
este tot legea veche (acte şi fapte juridice încheiate înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod
civil).
Oricum şi art. 2421 din Noul Cod civil prevede că rangul ipotecii imobiliare este
determinat de ordinea înregistrării cererilor de înscriere în cartea funciară.
Astfel fără putinţă de tăgadă rangul creanţei creditorului AJFP este inferior rangului
creditorului Banca D. SA.
Contractul de ipotecă încheiat între debitoare şi creditoarea B. Bank SA autentificat sub
numărul 7294 din 23.12.2008 a fost înregistrat la cartea funciară în data de 24.12.2008 sub
numărul 9335 (aşa cum rezultă din înscrisurile anexate la cererea de creanţă a creditoarei B.
Bank SA).
Avizul înregistrat în AEGRM de către creditoarea AJFP (conform înscrisurilor anexate
de aceasta la cererea de creanţă) datează din 19.01.2012, aşadar la mai mult de 3 ani de la data
înscrierii la cartea funciară a contractului de ipotecă în favoarea creditoarei B. BANK SA.
Motivul pentru care întreaga sumă a fost propusă spre distribuire creditorului B. BANK
SA este faptul că aceasta are rang superior celorlalte creanţe garantate, ipoteca instituită în
favoarea B. BANK SA fiind constituită în momentul achiziţionării bunului imobil (a creditat
cumpărarea imobilului) vândut ulterior în procedura de faliment şi a căror sume încasate fac
obiectul planului de distribuire.
Aşadar, nu sunt incidente în prezenta cauza dispoziţiile art. 124 din Legea 85/2006
invocate de către contestatoare, care condiţionează situaţia reglementată de "acelaşi rang de
prioritate", întrucât creanţa garantată a AJFP este în rang inferior creanţei garantate a
creditorului B. BANK SA.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi
lucrărilor dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată că apelul este
nefondat, pentru următoarele considerente.
Creditoarea apelanta a criticat sentinţa apelată arătând că judecătorul sindic în mod
greşit a făcut aplicarea art. 124 din Legea 85/2006.
Potrivit disp. art. 124 din Legea nr.85/2006, „Sumele de distribuit între creditori în
acelaşi rang de prioritate vor fi acordate proporţional cu suma alocată pentru fiecare creanţă,
prin tabelul menţionat la art. 108 alin. (2) lit. d)”.
Dispoziţiile acestui articol se aplică creditorilor din aceeaşi categorie de creanţe şi care
au acelaşi rang de prioritate, respectiv, creditorilor din aceeaşi categorie, iar celor cu rang de
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prioritate diferit le vor fi distribuite sumele rezultate din valorificarea bunurilor debitoarei aflate
în faliment, în funcţie de rangul de prioritate.
În consecinţă, între doi creditori cu rang diferit, cel cu rang prioritar, respectiv cel care
a înregistrat ipoteca primul în cartea funciară va avea dreptul să se despăgubească integral din
preţul imobilului ipotecat şi ulterior, urmează a fie despăgubit şi creditorul ipotecar de rang
subsecvent.
Pe de altă parte, creditorii cu garanţii reale asupra bunurilor din averea debitorului sunt
favorizaţi, deoarece sunt plătiţi de lichidator cu prioritate din preţul vânzării bunurilor
constituite ca garanţii reale în favoarea lor, în raport de data înscripţiei sau înscrierii în cartea
funciară, care îi conferă şi rangul ipotecii, potrivit disp. art. 25 din Legea nr.85/2006, iar pe de
altă parte, stabileşte creditorul îndreptăţit să fie plătit cu prioritate din preţul imobilului ipotecat.
O concluzie similară se impune însă şi în legătură cu constituirea acestor garanţii, care
oferă prioritate creditoarei B. BANK, la distribuirea sumei obţinute în urma lichidării bunurilor
grevate de sarcini în sensul dispoziţiilor art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea privind procedura
insolvenţei nr. 85/2006.
Prevederile acestui text de lege stipulează imperativ 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;
1^1. 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”
Se impune precizarea că, raţiunea acestei norme a avut ca fundament protejarea
creditorului care a manifestat diligenţă în privinţa asigurării satisfacerii creanţei prin
constituirea unei garanţii reale, evitând în acest fel concursul său cu ceilalţi creditori şi
conferind acestuia prioritate la primirea sumelor rezultate prin vânzarea bunului supus garanţiei
sale.
Procedând la distribuirea sumelor încasate din vânzarea bunurilor ipotecate, în favoarea
creditoarei B. BANK, lichidatorul judiciar a respectat exigenţele textului legal citat, ţinând
seama de rangul ipotecii (ipotecă de rang I ), astfel cum apare stipulat în art. 1778 din vechiul
Cod civil dar cu rang prioritar conform art. 25 din Legea nr. 7/1996, creditoarea DGFP, figurând
înscrisă cu rang de prioritate subsecvent, fiind evident faptul că între cele două creanţe aflate în
discuţie nu există similitudine.
Problema de drept care se impune a fi clarificată este tratamentul juridic al creanţelor
bugetare ce trebuie analizat în funcţie de calificarea creanţei bugetare, după cum urmează :
a) dacă nu se probează existenţa unei garanţii reale constituite de fisc asupra anumitor
bunuri ale debitorului, creanţa va fi încadrată în categoria creanţelor bugetare ( art. 123 pct. 4
din legea nr. 85/2006), nefiind o creanţă garantată;
b) dacă se probează existenţa unei garanţii reale constituite de fisc asupra anumitor
bunuri ale debitorului ( în condiţiile art.151 sau art. 54 Cod pr. fiscală) creanţa va fi încadrată
în categoria creanţelor garantate ( art. 121 din Legea nr. 85/2006), cu următoarele precizări:
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- dacă în registrele de publicitate (carte funciară, respectiv AEGRM) au fost menţionate
bunurile asupra cărora poartă garanţia (cele din procesul verbal de sechestru), rangul garanţiei
va fi dat de data înregistrării;
- dacă în registrele de publicitate (carte funciară, respectiv AEGRM) nu au fost
menţionate bunurile asupra cărora poartă garanţie (ci doar creanţele garantate), garanţia nu are
rang, fiind subordonată celorlalte garanţii constituite asupra bunului;
c) dacă se probează existenţa unui privilegiu expres menţionat de lege asupra tuturor
bunurilor debitorului, creanţa va fi încadrată în categoria creanţelor garantate (art. 121 din
Legea nr. 85/2006), iar rangul va fi dat de momentul înregistrării privilegiului în registrele de
publicitate (fără a fi necesară identificarea bunurilor, dar cu precizarea că priveşte toate bunurile
debitorului).
Conform art. 2328 NCC, preferinţa statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale se
supune legislaţiei speciale. Cu toate acestea, Noul Cod Civil fixează şi limitele în care legea
specială poate reglementa această cauză de preferinţă, şi anume interzicerea unei
„superpriorităţi”, căci „asemenea preferinţă nu poate afecta drepturile dobândite anterior de
către terţi”. În termenii art. 153 LPA, „preferinţa acordată statului şi unităţilor administrativ teritoriale pentru creanţelor lor nu va fi opozabilă terţilor înainte de momentul la care a fost
făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate. O asemenea preferinţă va dobândi
rang de prioritate de la momentul la care preferinţa a fost făcută publică”. Textul se referă la
„preferinţă” iar nu la „privilegiu” (cum era cazul art. 1725 din Codul civil de la 1864), întrucât
legile speciale oferă statului mai multe tipuri de preferinţă. O semnificaţie aparte trebuie dată
textului art. 2328 Cod civil pentru situaţiile în care debitorul este supus procedurii insolvenţei.
În acest caz, legea specială instituie o preferinţă specială pentru creanţele bugetare în cadrul
procedurii falimentului. Prin „creanţe bugetare”, art. 3 pct. 11 LPI desemnează „creanţele
constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile
acestora”. Statutul privilegiat al acestor creanţe în cadrul procedurii insolvenţei este avut în
vedere în mai multe texte ale legii, unde se face distincţia între creanţe garantate, creanţe
bugetare şi creanţe chirografare, de unde rezultă că pentru creanţele bugetare avem un tratament
diferit de cel al creanţelor garantate, dar şi de cel al creanţelor chirografare. De exemplu, art.
100 alin. (3) lit. C) enumeră creanţele bugetare ca o categorie distinctă de creanţe. De asemenea,
legea menţionează ca o categorie distinctă pe cea a „creditorilor bugetari”, adică titularii
creanţelor bugetare.
Înscrierea la Arhiva Electronică a creanţei bugetare are drept efect perfectarea
privilegiului general al creditorului bugetar asupra tuturor bunurilor (mobile) ale debitorului.
Dar acest privilegiu nu conferă preferinţă raportat la garanţiile reale ( ipoteci imobiliare, gajuri)
constituite asupra anumitor bunuri ale debitorului în favoarea creditorilor garantaţi. El conferă
doar preferinţa de a poziţiona pe creditorul bugetar în categoria menţionată de art. 123 pct. 4
LPI.
Pe de altă parte însă, constituirea gajului fiscal (prin instituirea sechestrului) conferă
fiscului preferinţa stabilită de orice garanţie reală (şi în acest sens trebuie înţeleasă referirea din
art. 171 alin. (1) Cod pr. fiscală la „creditorii fiscali au un privilegiu prin efectul legii”), deci
poziţia la care se referă art. 121 LPI. În plus, dacă acest gaj este înscris la arhivă (împreună cu
descrierea bunurilor sechestrate), fiscul dobândeşte rang de la data înscrierii şi poate surclasa
eventualele ipoteci mobiliare înscrise ulterior.
De altfel, art. 98 al.1 din Legea nr. 99/99- Titlul IV (în vigoare la data întocmirii
tabelelor de creanţe), prevedea expres: „Creditorii privilegiaţi, inclusiv statul şi unităţile
administrativ-teritoriale, pentru creanţele provenite din impozite, taxe, amenzi şi din alte sume
ce reprezintă venituri publice, pot avea prioritate faţă de un creditor cu garanţie reală, numai
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dacă şi-au înscris creanţa la arhiva sau , după caz, în documentele de publicitate imobiliară,
înaintea înscrierii unei astfel de garanţii de către creditorul garantat”.
În speţă, aşa cum a arătat şi lichidatorul judiciar, Contractul de ipotecă încheiat între
debitoare şi creditoarea B. Bank autentificat sub numărul 7294 din 23.12.2008 a fost înregistrat
la cartea funciară în data de 24.12.2008 sub numărul 9335 după cum rezultă din înscrisurile
anexate la cererea de creanţă a creditoarei B. Bank.
Avizul înregistrat în AEGRM de către creditoarea AJFP, conform înscrisurilor anexate
de aceasta cererii de creanţă, datează din 19.01.2012, aşadar la mai mult de 3 ani de la data
înscrierii la cartea funciară a contractului de ipotecă în favoarea creditoarei B. BANK.
Motivul pentru care întreaga sumă a fost propusă spre distribuire creditorului B. Bank
este faptul că aceasta are rang superior celorlalte creanţe garantate, ipoteca instituită în favoarea
B. BANK fiind constituită în momentul achiziţionării bunului imobil (a creditat cumpărarea
imobilului) vândut ulterior în procedura de faliment şi a căror sume încasate fac obiectul
planului de distribuire.
Aşadar, în cauză, nu sunt incidente dispoziţiile art. 124 din Legea 85/2006 invocate de
către contestatoare, care condiţionează situaţia reglementată de "acelaşi rang de prioritate",
întrucât creanţa garantată a AJFP este în rang inferior creanţei garantate a creditorului B. BANK
şi în consecinţă, se impune respingerea apelului ca nefondat.
Ca urmare, în mod corect lichidatorul judiciar a avut în vedere, prin planul de distribuire
contestat, îndestularea prioritară a creditorului ipotecar de rang I, respectând dispoziţiile
imperative ale art. 125 din Legea nr. 85/2006, nefiind posibilă distribuirea proporţională a
fondurilor obţinute din efectuarea operaţiunilor de lichidare între creditorii garantaţi având
ranguri diferite ale garanţiilor constituite asupra bunurilor falitei.
În consecinţă, cum criticile apelantei nu sunt pertinente, sentinţa atacată fiind legală şi
temeinică şi din oficiu nu se constată motive de ordine publică, Curtea, în conformitate cu art.
480 din Codul de procedură civilă, va respinge apelul ca nefondat.
2. Procedura insolvenței. Cerere de plată onorariu expert. Lipsa caracterului de
creanță curentă, respectiv a regimului juridic privilegiat al acestora.
Rezumat:
Pentru ca o creanţă să fie considerată creanţă curentă nu este suficient ca aceasta să
se fi născut în timpul procedurii, ci trebuie să rezulte din activitatea curentă exercitată de
debitoare aşa cum este definită de art. 5 pct. 2 din Legea nr. 85/2014, respectiv activităţi de
producţie, comerţ sau prestări de servicii şi operaţiuni financiare, efectuate în perioada de
observaţie, în sensul normal al activităţii sale.
Or, creanţa reclamantei, reprezentând diferenţă onorariu expert aferentă expertizei
contabile efectuate în cadrul contestaţiei la tabelul preliminar, nu întruneşte caracterul unei
creanţe curente în sensul arătat mai sus. Prin urmare, creanţa reclamantei nu poate fi achitată
în acelaşi mod în care se achită creanţele curente, neavând regimul juridic privilegiat al
acestora. Pe cale de consecinţă, corect a reţinut judecătorul sindic că plata creanţei pretinse
de reclamantă nu se poate face din fondul de lichidare.
Este fără putinţă de tăgadă faptul că reclamanta este îndreptăţită a i se achita diferenţa
de onorariu expert, însă plata urmează a se face la momentul la care vor exista resurse în
averea debitoarei sau disponibilităţi de plată, până la acest moment reclamanta având
posibilitatea de a cere trecerea în tabelul creanţelor şi a căpăta astfel calitate de creditor
îndreptăţit.
(Decizia nr. 69 din 5.03.2019, dosar nr. 8350/86/2014/a2*/a1)
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Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 410 din 2 octombrie 2018 Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă, a
respins, ca nefondată, cererea de plată formulată de petenta A. în cadrul procedurii falimentului
debitorului SC B. SRL prin lichidator judiciar fiind C. IPURL .
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, creanța invocată de către petentă (onorariu
expert într-un dosar asociat) nu este o creanță curentă în sensul Legii 85/2014. Esențial în
calificarea creanțelor curente este, deci, ca acestea să rezulte din exercitarea activității curente.
Aceasta este definită, conform art. 5 pct. 2, ca activitate de producție, comerț sau prestări de
servicii şi operațiuni financiare, propusă a fi efectuată de debitor în perioada de observație si
in perioada de reorganizare, în cursul normal al activității sale, cum ar fi: a) continuarea
activităților contractate și încheierea de noi contracte, conform obiectului de activitate; b)
efectuarea operațiunilor de încasări si plăți aferente acestora; c) asigurarea finanțării capitalului
de lucru in limite curente”.
Celelalte creanțe (cum este și cazul petentei), chiar dacă se nasc după data deschiderii
procedurii, nu beneficiază de acest regimul juridic privilegiat al creanțelor curente, întrucât, cu
sau fără existența acestor raporturi juridice, activitatea debitorului poate continua. În plus,
derogările de la principiile fundamentale ale procedurii insolventei (care este o procedura
colectiva, de care, în regula generala, niciun creditor nu scapă, o procedura concursuală și
egalitară şi o procedură sacrificială) trebuie să fie de strictă interpretare și aplicare.
Așadar, acest tip de creanțe ulterioare trebuie să suporte privilegiul la plată de care
beneficiază doar creanțele curente. Până la momentul la care vor exista resurse sau
disponibilități de plată a acestor creanțe, titularul lor va putea cere trecerea în tabelul creanțelor,
pentru a căpăta calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedura. Daca, între timp,
debitorul a ajuns în faliment, creanțele ulterioare deschiderii procedurii vor fi trecute în tabelul
consolidat al creanțelor, pe poziția a patra în ordinea de preferință reglementata de art. 161,
dedicata situației în care se lichidează bunuri sau valori care nu sunt grevate de cauze de
preferință în favoarea unora dintre creditori. Doar în acest fel se pot respecta rigorile procedurii
insolventei care, printre altele, impun un sacrificiu egalitar al creditorilor, indiferent de
cronologia apariției creanțelor lor.
De asemenea, plata din fondul de lichidare instituit de lege se face doar în cazul în care
debitorul nu deține bunuri valorificabile în procedura insolvenței, ceea ce nu este cazul în speță.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel petenta A., arătând că dreptul său s-a
născut în perioada insolvenţei SC B. SRL.
Creanţa sa reprezintă onorariu expertiză contabilă şi se încadrează în cheltuielile
aferente procedurii prevăzute de art.39 alin. 1 din Legea 85/2014, aşa cum arată şi lichidatorul
judiciar. În lipsa fondurilor băneşti aceste cheltuieli vor fi suportate din fondul de lichidare
conform art. 39 alin. 4 din Legea 85/2014 fiind considerate avansuri ce vor fi restituite de către
practicianul în insolventa din averea debitoarei la momentul existenţei lor conform art. 39 alin
8 din Legea 85/2014.
Singurele expertize contabile refuzate la plată din fondul de lichidare sunt expertizele
contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi expertizele întocmite după
închiderea procedurii de insolventa conform art.117 alin 3 din Statutul privind organizarea şi
exercitarea profesiei de practician în insolventa, din 29.09.2007. Ori societatea are bunuri şi, la
momentul emiterii sentinţei 11.01.2018, era în insolvenţă.
Lichidatorul judiciar trebuia să facă demersurile pentru executarea Sentinţei 17 din
11.01.2018 emisă de Tribunalul Suceava prin solicitarea (în baza unei cereri de decontare din
fondul de lichidare a cheltuielilor de procedură/onorarii - ANEXA 4 la Procedura de decontare
din fondul de lichidare) de decontare a cheltuielii la Filiala Uniunii conform art. 116 alin. 1
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coroborat cu art. 117 alin. 3 - ori acesta refuză colaborarea, astfel încât nici la această dată nu a
încasat onorariul.
Pentru a fi avansate fonduri din lichidare pentru plata expertizei sale trebuie ca, în
conţinutul sentinţei, sa fie specificat acest lucru. SC B SRL trebuie să-i plătească prin lichidator,
din fondul de lichidare, diferenţa de onorariu.
În consecinţa, solicită admiterea apelului, anularea sentinţei, în sensul de a se trece în
cuprinsul sentinţei faptul că plata diferenţei de onorariu (aferent expertizei contabile întocmite),
pentru contestatoarea-debitoare SC B. SRL se va efectua de către C. IPURL prin domnul D. şi
se va achita din fondul de lichidare, întrucât nu se încadrează în art. 117 alin. 3 din Statutul
privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29/09/2007; că aceste
cheltuieli sunt aprobate de instanţă în perioada în care societatea era în insolventă, şi s-au născut
în timpul procedurii de insolvenţă; că societatea figurează cu bunuri în patrimoniu.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, C. S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al
debitorului S.C. B. S.R.L., a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă prevede la alin. 1 că „Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta
lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate
de administratorul judiciar şi/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea
debitorului”.
Astfel, creanţa invocată de către expert nu reprezintă o creanţă în sensul Legii 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ce se va putea înscrie în tabelele
de creanţe ale debitorului, ci reprezintă onorariul de expert într-un dosar asociat, cu alte cuvinte
o cheltuială conexă, din categoria celor necesare derulării procedurii insolvenţei.
Nici măcar Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România nu are
posibilitatea de a plăti un onorariu de expert, angajat într-un anumit context a efectua un raport
de expertiză, într-un anumit dosar pe rolul unei instanţe din România, cu atât mai mult cu cât
societatea falită deţine bunuri în patrimoniu, iar pe măsura apariţiei lichidităţilor în contul de
lichidare se vor putea întocmi rapoarte asupra fondurilor şi planuri de distribuire între creditori.
De altfel, art.160 din Legea 85/2014 detaliază modul în care periodic, lichidatorul
judiciar va prezenta comitetului creditorilor raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi
din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori.
Faţă de cele arătate apreciază ca temeinică şi legală hotărârea instanţei de judecată,
judecătorul sindic neputând interveni şi hotărî în vederea efectuării unor plăţi preferenţiale din
contul vreunei debitoare, sau din cel al vreunei asociaţii profesionale, cum este în prezenta speţă
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România.
În drept, invocă art. 39, Art.160 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă.
Examinând sentinţa apelată, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a motivelor de
apel invocate, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:
Prin cererea adresată judecătorului sindic, reclamanta apelantă a solicitat obligarea
debitoarei prin lichidator judiciar să îi plătească suma de 45.450 lei reprezentând diferenţă
onorariu expert, aferent expertizei contabile întocmite în dosarul având ca obiect ”contestaţie
la tabelul preliminar”. Arată reclamanta că, prin sentinţa nr. 17 din 11.01.2018, judecătorul
sindic a stabilit cu putere de lucru judecat obligaţia de plată şi fiind o creanţă născută în timpul
procedurii nu este necesar a fi înscrisă pe tabelul de creanţe, impunându-se a fi achitată din
fondul de lichidare, conform art. 117 al. 2 din Statutul practicienilor în insolvenţă.
Ceea ce invocă reclamanta este, aşa cum corect a reţinut judecătorul sindic, caracterul
de creanţă curentă a creanţei sale împotriva debitoarei.
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Or, pentru ca o creanţă să fie considerată creanţă curentă nu este suficient ca aceasta să
se fi născut în timpul procedurii, ci trebuie să rezulte din activitatea curentă exercitată de
debitoare aşa cum este definită de art. 5 pct. 2 din Legea nr. 85/2014, respectiv activităţi de
producţie, comerţ sau prestări de servicii şi operaţiuni financiare, efectuate în perioada de
observaţie, în sensul normal al activităţii sale.
Or, creanţa reclamantei reprezentând diferenţă onorariu expert aferentă expertizei
contabile efectuate în cadrul contestaţiei la tabelul preliminar, nu întruneşte caracterul unei
creanţe curente în sensul arătat mai sus.
Prin urmare, creanţa reclamantei nu poate fi achitată în acelaşi mod în care se achită
creanţele curente, neavând regimul juridic privilegiat al acestora.
Cu privire la susţinerile apelantei, în sensul că onorariul expert ar trebui suportat din
fondul de lichidare în conformitate cu art. 39 din Legea nr. 85/2014 observă Curtea că, potrivit
acestui text legal toate cheltuielile de procedură vor fi suportate din averea debitoarei, iar în
lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a
fi făcute conform OUG 86/2006.
Pe de altă parte, art. 116 al. 1 din Statutul privind profesia de practician în insolvenţă
prevede că, pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicită documente din
care să rezulte că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea
sunt insuficiente.
Art. 116 al. 3 din Statut prevede că ”Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situația
în care din sentință sau din încheiere nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea deține bunuri
sau sume de bani în averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursul
procedurii….”, iar art. 116 al. 5 prevede că ”Decontarea cheltuielilor de procedură din fondul
de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau
sume de bani, constituie abatere.”
Coroborând dispoziţiile legale citate, concluzia care se impune este aceea că, în situaţia
în care în patrimoniul debitoarei există bunuri ce ar putea fi valorificate (cum este cazul din
speţă) nu se poate face plata cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare.
Pe de altă parte, disp. art. 117 al. 2 lit. g) din Statutul privind profesia de practician în
insolvenţă arată că, sunt admise la plată din fondul de lichidare: ”onorariile stabilite de
judecătorul-sindic pentru curatorii numiţi în acţiunile în anulare formulate de către practicianul
în insolvenţă şi expertizele tehnice dispuse de judecătorul-sindic din oficiu în acţiunile în
anulare sau acţiunile în răspundere. ”.
Or, suma solicitată la plată de către reclamantă, chiar dacă are caracterul unei cheltuieli
de procedură, nu face parte dintre cere arătate la art. 117 al. 2 lit. g)din Statut.
Pe cale de consecinţă, corect a reţinut judecătorul sindic că plata creanţei pretinse de
reclamantă nu se poate face din fondul de lichidare.
Este fără putinţă de tăgadă faptul că reclamanta este îndreptăţită a i se achita diferenţa
de onorariu expert, aşa cum dealtfel s-a reţinut şi în sentinţa nr. 17 din 11.01.2018 a
judecătorului sindic, definitivă, însă plata urmează a se face la momentul la care vor exista
resurse în averea debitoarei sau disponibilităţi de plată, până la acest moment reclamanta
apelantă având posibilitatea de a cere trecerea în tabelul creanţelor şi a căpăta astfel calitate de
creditor îndreptăţit.
În fine, disp. art. 117 al. 3 din Statut, invocate în apel, nu au relevanţă, situaţia de faţă
avută în vedere de acest text legal fiind diferită de cea dată în speţă de faţă.
Faţă de aceste aspecte, constatând neîntemeiate criticile din apelul reclamantei, iar
hotărârea judecătorului sindic legală şi temeinică, în conformitate cu art. 480 Cod pr. civilă,
Curtea va respinge ca nefondat apelul.
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3. Insolvență. Confirmare modificare plan de reorganizare. Condiții. Existența
unei cereri de intrare în faliment.
Rezumat:
Prin dispozițiile art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, legiuitorul a avut în vedere
viabilitatea propunerii pentru modificarea planului şi a creat posibilitatea şi pentru cei care
nu au propus planul de reorganizare să poată propune modificarea lui.
Întrucât modificarea poate interveni pe parcursul executării planului, votarea
modificării de către adunarea creditorilor se va face doar în limita creanţelor rămase în sold
la data votului, dar cu respectarea aceloraşi condiţii ca la votarea planului de reorganizare.
După ce modificarea a fost aprobată de adunarea creditorilor, aceasta va trebui confirmată şi
de judecătorul sindic, în ce priveşte legalitatea şi viabilitatea modificării.
Aşadar, odată confirmat, Planul de reorganizare nu este imuabil, el putând fi modificat
şi chiar prelungit pe parcursul procedurii de reorganizare, fără însă a putea depăşi o durată
totală maximă de 4 ani de la confirmarea iniţială.
(Decizia nr. 52 din 7.02.2019, dosar nr. 2072/40/2015/a2)
Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 321 din 6 decembrie 2018, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal, a confirmat modificarea planului de reorganizare prin
prelungirea programului de plăţi până la data de 21.04.2020, aşa cum a fost votată în Adunarea
creditorilor din 30.05.2018.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că modificarea planului de reorganizare,
inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără
a se putea depăşi o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea iniţială,
în condiţiile art. 139 alin. 2 pct. 5 din Legea nr. 85/2014.
Adunarea creditorilor debitoarei convocată în şedinţa din 30.05.2018, prin 98,46% din
creditorii aflaţi în sold au aprobat recomandarea administratorului judiciar, la solicitarea
administratorului special, ca perioada de reorganizare a debitoarei A. SRL să fie prelungită până
la 21.04.2020, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 2 pct. 5 din Legea nr. 85/2014.
Constatând îndeplinite cerinţele art. 139 alin. 2 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, judecătorul
– sindic admite a admis cererea confirmând modificarea planului de reorganizare prin
prelungirea programului de plăţi până la data de 21.04.2020, aşa cum a fost votată în Adunarea
creditorilor din 30.05.2018.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel creditoarea Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, criticând
sentinţa pentru nelegalitate.
A arătat că prin sentinţa apelantă s-a confirmat modificarea planului de reorganizare
prin prelungirea programului de plăţi până la data de 21.04.2020, aşa cum a fost votată în
Adunarea creditorilor din 30.05.2018, fără să țină seama de faptul că, pe rolul instanţei există
înregistrată cererea creditorului fiscal privind intrarea în faliment cu termen de judecată la data
de 7.02.2019, cerere la care a recurs organul fiscal, motivat de faptul că debitoarea, după
confirmarea planului de reorganizare, acumulează datorii curente către creditorul bugetar,
stabilite prin titluri de creanţa, certe, lichide si exigibile în suma de 239.777 lei, din care 158.291
lei mai vechi de 60 de zile de la scadenta, iar suma de 81.486 lei este scadenta în mai puţin de
60 de zile.
În programul de plaţi aferent planului de reorganizare aprobat în adunarea creditorilor
din data de 21.03.2016, confirmat prin Sentinţa nr. 220 din 21.04.2016, creditorul bugetar este
înregistrat cu suma totala de 504.006 lei.
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Debitoarea S.C. A. SRL, după confirmarea planului de reorganizare, acumulează datorii
curente către creditorul bugetar, stabilite prin titluri de creanţa, certe, lichide şi exigibile în suma
de 239.777 lei din care 158.291 lei mai vechi de 60 de zile de la scadenta, iar suma de 81.486
lei este scadenta în mai puţin de 60 de zile .
Apreciază ca situaţia prezentată se încadrează în prevederile art. 143 alin.3 din Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolventă motiv pentru care
consideră că judecătorul sindic s-a grăbit sa dea o soluţie de confirmare a prelungirii planului
de reorganizare, ştiut fiind faptul că pe rolul instanţei exista în curs de soluţionare cererea
organului fiscal privind intrarea în faliment a debitoarei S.C. A. SRL.
Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC A. SRL, se justifica prin
aceea că, debitoarea a acumulat obligaţii peste valoarea prag prevăzută de lege dovedite prin
Certificatul de atestare fiscala nr. 18460 din 17.10.2018.
Desfăşurarea în continuare a activităţii debitoarei aduce pierderi averii sale în condiţiile
în care după deschiderea procedurii de insolventa, debitoarea a constituit obligaţii fiscale foarte
mari la bugetul consolidat al statului pe care nule-a achitat.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, debitoarea, prin administrator special B. cât şi prin
administratorul judiciar CII C., a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând că potrivit
art. 139 pct. 5 din Legea nr 85/2014, modificarea, inclusiv prelungirea planului de reorganizare,
se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a putea depăşi durata totală
maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea iniţială.
Cererea de deschidere a procedurii de faliment formulată de creditoarea DGRFP - AJFP
este motivată exclusiv pe obligaţii în sumă de 158.291 lei mai vechi de 60 de zile fără a se
actualiza pretenţiile ţinând cont că în acest interval de timp s-au efectuat viramente bancare în
cuantum de 86.191 lei (O.P nr. 398/06.12.2018 în suma de 5.065 lei, O.P nr. 415/14.12.2018 în
suma de 10.093 lei, O.P nr. 422/21.12.2018 în suma de 9.037 lei, O.P nr. 1/07.01.2019 în suma
de 20.521 lei, O.P nr. 9/10.01.2019 în suma de 9.606 lei si O.P nr. 13/16.01.2019 în suma de
31.869 lei, conform ordinelor de plată anexate .
Aceasta demonstrează că societatea A. S.R.L. nu este în încetare de plăţi, fapt ce a fost
invocat şi la instanţa de fond prin rapoartele de activitate depuse de administratorul special şi
judiciar. Acesta fiind, de fapt, unul din motivele ce au determinat confirmarea prelungirii
planului de reorganizare de către judecătorul sindic.
Pe parcursul derulării planului de reorganizare a păstrat o medie de 47 de angajaţi cu
contracte de muncă, care şi-au primit la timp drepturile salariale, în contextul unei pieţe
concurenţiale acerbe în domeniul textil la nivelul judeţului.
A mai susţinut că, factorul predominant care a creat un dezechilibru major în
configuraţia veniturilor, dar mai ales asupra fluxului de încasări şi plăţi a fost a doua sancţiune
primită de A. prin retragerea codului TVA din luna decembrie 2014.
Astfel societatea A. S.R.L. a fost nevoită să lucreze doar pentru firmele din afara
României, fără a lucra şi pentru clienţi cu sediul în România pentru a putea suplini perioadele
de pauze între schimburile de sezon, deoarece pentru aceste venituri există obligaţia de a plăti
TVA, acest fapt fiind generator de pierderi şi datorii noi.
Ceea ce invocă creditoarea prin prezentul apel nu ţine de premisele realităţii şi
concretizării Planului de reorganizare, ci de faptul că a depus o cerere de deschidere a procedurii
de faliment fără a invoca aspecte care ţin de legalitatea prelungirii Planului de reorganizare. Se
omite faptul că a votat clar şi fără echivoc pentru prelungirea termenului planului de
reorganizare ţinând cont de poziţia onestă şi de acoperirea plăţilor reţinute în seama sa până la
acest moment.
Arată că a solicitat prelungirea termenului de plată a creanţelor motivat de faptul că
obiectul de activitate al societăţii cunoaşte un caracter sezonier şi este de notorietate în domeniul
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textil că doua-trei luni din fiecare an este lipsită de comenzi, sau comenzi mici datorită
schimbărilor de prototipuri şi negocierilor de contracte cu furnizorii şi clienţii.
Învederează că este inadmisibilă cererea apelantei de prorogarea a hotărârii de
modificare a planului de reorganizare prin prelungirea programului de plăţi până la judecarea
definitivă a procedurii de faliment motivat de procentul încurajator de acoperire a ratelor
prevăzute în planul de reorganizare şi de faptul că nu s-a eschivat de la intenţia redresării
activităţii şi depăşirii prin eforturi proprii a stării de insolvenţă. Instanţa de fond a valorificat în
mod corect condiţiile de admisibilitate a cererii de prelungire a termenului planului de
reorganizare, aplicând corect prevederile fundamentale ale Legii nr. 85/2014, în special art.2
care prevede expres ,,.. acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii".
Şi în cazul societăţii A. S.R.L. această şansă există.
Propunerea prelungirii planului are o fundamentare economic bine motivată, raportat la
previziunile financiare care arată că din activitatea curentă a debitoarei în decurs de 2 ani s-au
acoperit ratele scadente, datoriile curente precum şi faptul că, în prezenţa acestor posibilităţi
reale de redresare, măsura lichidării ar dezavantaja atât pe creditori, cât mai ales şi pe debitor.
Până în prezent creditorul majoritar este chiar într-un avantaj net (a încasat deja sume
importante - care în mare parte nu sunt generate din activitatea A. S.RL.) şi, dacă se obţine
intrarea în faliment, nu se mai restituie o importantă sumă din TVA ceea ce duce la crearea unui
imens dezechilibru între datorii legale şi plăţile efective.
Mai arată că, Procesul verbal al Adunării comitetului creditorilor nr. 52 / 30.05.2018,
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 10952 / 30.05.2018, nu a fost contestat de
niciunul dintre creditori.
Nu în ultimul rând, solicită a se reţine că procedura insolvenţei are drept scop prioritar
acordarea şansei de redresare a activităţii debitorului coroborat cu principiul prevalentei
reorganizării în detrimentul falimentului ( art. 4, pct, 2 din Codul insolvenței) şi a promovării
unei atitudini pozitive faţă de fenomenul "celei de-a doua şanse" care să salveze afacerile viabile
şi creatoare de noi locuri de muncă.
Examinând apelul de faţă, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a motivelor
de apel invocate, Curtea constată că este nefondat, pentru următoarele considerente:
Art. 139 al. 5 din Legea nr. 85/2014 prevede expres:
„Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face
oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăşi o durată totală maximă
a derulării planului de 4 ani de la confirmarea iniţială. Modificarea poate fi propusă de către
oricare dintre cei care au vocaţia de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul.
Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanţele rămase în sold, la data
votului, în aceleaşi condiţii ca şi la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va
trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic”.
Legiuitorul a avut în vedere viabilitatea propunerii pentru modificarea planului şi a creat
posibilitatea şi pentru cei care nu au propus planul de reorganizare să poată propune modificarea
lui. Întrucât modificarea poate interveni pe parcursul executării planului, votarea modificării de
către adunarea creditorilor se va face doar în limita creanţelor rămase în sold la data votului,
dar cu respectarea aceloraşi condiţii ca la votarea planului de reorganizare. După ce modificarea
a fost aprobată de adunarea creditorilor, aceasta va trebui confirmată şi de judecătorul sindic,
în ce priveşte legalitatea şi viabilitatea modificării.
Aşadar, odată confirmat, Planul de reorganizare nu este imuabil, el putând fi modificat
şi chiar prelungit pe parcursul procedurii de reorganizare, fără însă a putea depăşi o durată totală
maximă de 4 ani de la confirmarea iniţială.
Ori verificând îndeplinirea cerinţelor art. 139 al. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, corect a
reţinut judecătorul sindic respectarea cerinţelor legale, astfel încât, luând în considerare voinţa
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masei credale, exprimată prin Hotărârea Adunării Creditorilor din 30.05.2018 în care creditorii
aflaţi în sold, în procent de 98,46% au votat în favoarea modificării Planului de reorganizare.
Ori criticile apelantei privind formularea şi înregistrarea, pe rolul Tribunalului Suceava
a unei cereri de faliment, pentru neplata datoriilor curente nu pot constitui motive de amânare
sau de respingere a cererii privind confirmarea modificării Planului de reorganizare, atâta timp
cât hotărârea Adunării Creditorilor din 30.05.2018 nu a fost contestată, cele două instituţii
juridice „Confirmarea modificării Planului de Reorganizare” şi „Falimentul” fiind total diferite,
fiecare dintre cele impunând îndeplinirea anumitor cerinţe legale.
Astfel, oricând pe parcursul derulării Planului de reorganizare, fie el chiar şi modificat,
(în speţă prelungit) se poate solicita intrarea în faliment doar cu stricta îndeplinire a cerinţelor
prev. de art. 145 al. 1 lit. „C” sau „E” din Legea nr. 85/2014.
Pentru aceste argumente, nu poate fi primită apărarea intimatei formulată prin
întâmpinarea depusă la f. 12-16 dosar privind inadmisibilitatea cererii apelantei de prorogare a
hotărârii de modificare a Planului de reorganizare până la judecata definitivă a cererii de
faliment motivat de procentul încurajator de acoperire a ratelor stabilite prin Programul de plăţi,
cu menţiunea ca inadmisibilitatea cererii învederate de către intimată nu constituie o excepţie
de procedură propriu-zisă, ci o apărare de fond.
În acest context, faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, criticile apelantei apar
ca nefiind pertinente, motiv pentru care, în temeiul art. 480 Cod pr. civilă, apelul de faţă
urmează a fi respins ca nefondat.
4. Insolvenţă. Condiţiile de cvorum privitoare la deliberările adunării creditorilor.
Rezumat:
Din cuprinsul dispoziţiilor art. 57 alin. 2 şi art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 rezultă
că norma generală în ce priveşte condiţiile de cvorum referitoare la prezenţă şi la deliberare
sunt cele prevăzute de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pe cale de consecinţă, art. 57 alin.
2 din Legea n.85/2014 reprezintă norma specială, însă urmărind prevederile art. 57 alin. 2 din
Legea nr.85/2014, instanţa observă că această normă reglementează două ipoteze, astfel :
- desemnarea unui alt administrator de către creditorii ce deţin mai mult de 50% din
masa credală în locul celui desemnat provizoriu de către judecătorul sindic;
- confirmarea administratorului judiciar provizoriu desemnat de judecătorul sindic.
Fiind cuprinse aceste două ipoteze în cadrul aceluiaşi text se impune a interpreta,
conform regulilor generale de interpretare, care a fost voinţa legiuitorului la edictarea art. 57
alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Astfel, conform regulii exceptio est strictissimae interpretationis,
Curtea constată că art. 57 alin. 2 teza I-a reprezintă o situaţie de excepţie, astfel că doar pentru
aceasta legiuitorul impune o condiţie specială de cvorum, respectiv de 50% din valoarea totală
a creanţelor cu drept de vot. Mai mult, această condiţie specială de cvorum se impune cu atât
mai mult cu cât creditorii revin de la desemnarea efectuată de judecătorul sindic.
Rezultă, pe cale de consecinţă, că pentru ipoteza reglementată la art. 57 alin. 2 teza a
III-a se aplică norma generală privitoare la cvorum reglementată de prevederile art. 49 alin.
1– ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
(Dosar nr. 8153/86/2017/a2, decizia nr. 145 din 16.05.2019)
Hotărârea :
Prin sentinţa civilă nr. 425 din 5 octombrie 2018, pronunţată de Tribunalul Suceava Secţia a II-a civilă, s-a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată împotriva hotărârii adunării
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creditorilor debitoarei S.C. A. SRL din 7.06.2018, formulată de contestatoarea Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice, în contradictoriu cu intimaţii B. IPURL
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă că, prin încheierea nr.182
din data de 30 martie 2018 pronunţată în dosarul nr. 8.../86/2017 al Tribunalului Suceava, s-a
admis cererea formulată de creditorul Obştea C. Cooperativă Agricolă şi în temeiul art. 72 din
Legea privind procedura insolvenţei s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă
împotriva debitorului A. SRL, că la data de 07.06.2018 a avut loc o şedinţă a adunării
creditorilor, a cărei desfăşurare a fost consemnată în procesul-verbal al adunării creditorilor
debitoarei SC A. SRL nr. 905/07.06.2018, prin care, adunarea creditorilor, cu un procent de
100% din creanţele prezente la şedinţă, a luat act de situaţia debitorului; cu un procent de 100%
din creanţele prezente la şedinţă, a desemnat comitetul creditorilor; cu un procent de 68,68%, a
confirmat administratorul judiciar B. IPURL cu un onorariu lunar de 1000 lei, publicat în BPI
nr. ..... din 08.06.2018.
Judecătorul-sindic a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.48 alin.6, alin. 7, art. 49, art. 57
alin. 2 din Legea nr.85/2014, prin care se instituie două ipoteze: prima ipoteză vizează situaţia
în care creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanțelor pot decide
desemnarea un administrator/lichidator judiciar, stabilindu-i și remuneraţia; a doua ipoteză
vizează situaţia confirmării practicianului desemnat provizoriu de judecătorul sindic, nefiind
nevoie de cvorumul de prezenţă specială prevăzut în ipoteza 1 al art.57 alin.2, ci de cvorumul
instituit de regula generală prev. de art.49 alin.1 din Legea nr.85/2014, fiind necesară o
majoritate simplă.
Prima instanţă a apreciat că sunt incidente în cauză dispoziţiile prevăzute de teza a doua,
astfel că, în mod legal, în Adunarea creditorilor debitoarei S.C. A. SRL din data de 07.06.2018
a fost confirmat cu un procent de 68,68%, administratorul judiciar B. IPURL şi onorariul
acestuia.
În consecinţă, judecătorul-sindic a respins, ca neîntemeiată, contestaţia împotriva
Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC A. SRL din 07.06.2018, formulată de
contestatoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, în contradictoriu cu intimaţii
B. IPURL şi SC A. SRL.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel contestatoarea Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice, criticând soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate.
În motivarea apelului, arată că prin sentinţa apelată, prima instanţă a respins contestaţia
formulată împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei SC A. SRL din 07.06.2018,
reţinând în motivare dispoziţiile art.49 alin.1 din Legea nr. 85/2014 sunt aplicabile în cauză,
fiind necesară o majoritate simplă pentru confirmarea practicianului desemnat provizoriu de
judecătorul-sindic. Consideră greşită interpretarea judecătorului sindic. Invocă dispoziţiile art.
49 alin.1, art. 57 alin. 2 d, art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
Aşadar, chiar dacă regula generală în cadrul procedurii este dată de art. 49 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014, din chiar acest text rezultă că pot exista cazuri în care se cere o majoritate
specială, iar art. 57 alin. 2 constituie un astfel de caz, respectiv un caz în care votul trebuie să
aparţină creditorilor care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot.
Aşa cum rezultă din procesul-verbal al adunării creditorilor, hotărârea nr. 3, referitoare
la confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului a fost adoptată fără a fi
îndeplinit cvorumul prevăzut de art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 de 50 % din valoarea totală
a creanţelor. Administratorul judiciar a fost confirmat şi onorariu a fost stabilit cu un procent
de 47,83 %. Cum cvorumul prevăzut de art. 57 alin. 2 nu a fost îndeplinit atunci când a desemnat
administratorul judiciar în mod greşit prima instanţă a respins contestaţia.
Precizează că legea nu distinge între situaţia confirmării practicianului în insolvenţă
desemnat provizoriu sau desemnarea unui alt administratorul judiciar, iar practica judiciară în
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speţe similare, indică că este nevoie de un cvorum de 50% din totalul masei credale, atât pentru
confirmarea lichidatorului, cât şi pentru desemnarea acestuia, judecătorul sindic preluând
interpretarea unor practicieni în insolvenţă.
Apreciază că pentru adoptarea unei hotărâri valabile era necesar cvorumul prevăzut de
art. 57 alin. 2 din lege, motiv pentru care, în mod greşit, judecătorul-sindic a reţinut că, în cauză
fiind confirmat administratorul judiciar provizoriu, era necesară majoritatea simplă.
Pe cale de consecinţă, solicită admiterea apelului şi casarea sentinţei nr.
425/05.10.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava.
În drept, invocă dispoziţiile art. 43 alin.1,2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispoziţiile Codului de procedură civilă.
Prin întâmpinare, B. IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC A.
SRL, a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca
fiind legală şi temeinică.
Arată că apelanta pretinde că cvorumul adunării creditorilor de 68,68% din totalul
creanţelor prezente ar fi insuficient pentru confirmarea administratorului judiciar, dar că votul
său reprezentând 21,81% ar fi suficient pentru infirmarea acestuia şi desemnarea unui alt
administrator judiciar.
Astfel, la adunarea creditorilor au fost prezenţi creditori reprezentând 69,64% din
totalul creanţelor înscrise în tabelul creditorilor, hotărârea de confirmare a administratorului
judiciar provizoriu a fost luată cu votul creditorilor reprezentând 68,68% din totalul creanţelor
prezente, respectiv, 47,83% din totalul creanţelor înscrise în tabelul creditorilor.
Apelanta, cu un procent de 21,21%, doreşte infirmarea administratorului judiciar
provizoriu şi desemnarea unui al administrator judiciar, or, cum în mod corect a reţinut prima
instanţă, majoritatea specială prevăzută de art. 57 alin. (2) din Legea 85/2014 priveşte în mod
strict situaţia desemnării unui administrator judiciar, altul decât cel desemnat provizoriu de
către judecătorul-sindic.
Majoritatea specială de „mai mult de 50% din totalul creanţelor” este prevăzută în mod
expres de lege în situaţiile prevăzute de art. 57 alin. 2, art. 57 alin. 3, art. 57 alin. 4, art. 57 alin.
7 din Legea nr. 85/2014. Aşadar, legiuitorul a repetat expres condiţia majorităţii speciale ori de
câte ori a considerat necesar aplicarea acesteia, iar dacă ar fi intenţionat ca pentru confirmarea
administratorului judiciar desemnat provizoriu să fie aplicabilă aceeaşi majoritate specială,
atunci cu siguranţă, ar fi repetat-o, prevăzând-o expres şi în cadrul acestei dispoziţii.
Pe cale de consecinţă, consideră că în situaţia confirmării practicianului desemnat
provizoriu de judecătorul sindic, nu este nevoie de cvorumul de prezenţă specială prevăzut de
art. 57 alin. 2 strict pentru situaţia desemnării altui administrator judiciar, ci de cvorumul
instituit de regula generală prevăzută de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, fiind necesară o
majoritate simplă, sens în care se impune respingerea apelului ca nefondat.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi
lucrărilor dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea reţine următoarele:
Relevante în soluţionarea prezentului apel sunt dispoziţiile art. 49 alin. 1 şi art. 57 alin.
2 din Legea nr. 85/2014.
Astfel, în art. 49 alin. 1 se prevede că: „Cu excepţia cazurilor în care legea cere o
majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe
însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot asupra averii
debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al
titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot. Votul condiţionat este
considerat vot negativ. Sunt consideraţi prezenţi şi creditorii care au votat valabil prin
corespondenţă”, iar în art. 57 alin. 2: „În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, creditorii
care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide
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desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-i şi onorariul. În cazul în care onorariul se
va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza
criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Creditorii pot decide să confirme administratorul
judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această din
urmă situaţie nu va mai fi necesară confirmarea judecătorului-sindic. Prima şedinţă a adunării
creditorilor va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia.”
Din cuprinsul acestor dispoziţii rezultă până la evidenţă ca norma generală în ce
priveşte condiţiile de cvorum referitoare la prezenţă şi la deliberare sunt cele prevăzute de art.
49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pe cale de consecinţă, art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014
reprezintă norma specială, însă urmărind prevederile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014,
instanţa de apel observă că această normă reglementează două ipoteze, astfel :
- desemnarea unui alt administrator de către creditorii ce deţin mai mult de 50% din masa
credală în locul celui desemnat provizoriu de către judecătorul sindic;
- confirmarea administratorului judiciar provizoriu desemnat de judecătorul sindic.
Fiind cuprinse aceste două ipoteze în cadrul aceluiaşi text se impune a interpreta,
conform regulilor generale de interpretare, care a fost voinţa legiuitorului la edictarea art. 57
alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Astfel, conform regulii „exceptio est strictissimae
interpretationis” (excepţia este de strictă interpretare), Curtea constată că art. 57 alin. 2 teza I
reprezintă o situaţie de excepţie, astfel că doar pentru aceasta legiuitorul impune o condiţie
specială de cvorum, respectiv de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot. Mai mult,
această condiţie specială de cvorum se impune cu atât mai mult cu cât creditorii revin de la
desemnarea efectuată de judecătorul sindic.
Rezultă pe cale de consecinţă că pentru ipoteza reglementată la art. 57 alin. 2 teza a IIIa din Legea nr.85/2014 se aplică norma generală privitoare la cvorum reglementată de
prevederile art. 49 alin. 1 din lege (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” – unde
legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem).
Văzând cele anterior expuse, Curtea găseşte că judecătorul sindic o făcută o justă
interpretare a normelor relevante în prezenta cauză şi cum motivele de apel nu au fost însuşite
de instanţa de apel, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod proc. civilă va respinge apelul ca nefondat.
5. Insolvenţă. Anularea Hotărârii Adunării Creditorilor. Regimul juridic al
desfiinţării. Obligaţia calculului procentelor de vot a ponderii creanţelor în stabilirea
rezultatului votării prin raportare la tabelul de creanţe existent la data ţinerii şedinţei
Adunării Creditorilor.
Rezumat.
Faţă de dispoziţiile imperative ale art. 14 al. 7 din Legea nr. 85/2006 care stabileşte
regimul juridic al desfiinţării hotărârii adunării creditorilor, este cert că judecătorul sindic
poate desfiinţa hotărârea adunării creditorilor doar pentru motive de nelegalitate,
oportunitatea acesteia neintrând în atribuţiile de verificare ale instanţei. Pentru a formula
cerere de anulare a hotărârii, creditorul care a fost prezent sau reprezentat la şedinţă, nu este
suficient să se fi împotrivit luării hotărârii a cărei desfiinţare o solicită, ci este necesar să fi
depus diligenţe pentru a se consemna poziţia lui în procesul verbal al şedinţei. Condiţiile fiind
cumulative, lipsa oricăreia dintre condiţiile menţionate, va conduce la respingerea cererii
deduse judecăţii.
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În speţă, la data stabilită pentru şedinţa creditorilor, procentele de vot şi ponderea
creanţelor reţinute de către lichidatorul judiciar în cuprinsul procesului-verbal nu coincideau
cu realitatea, în sensul că lichidatorul judiciar nu s-a raportat la tabelul de creanţe existent la
data convocării şi ţinerii şedinţei Adunării Creditorilor, ci la un alt tabel întocmit, probabil
pro casa în ziua respectivă, publicat a doua zi (tabel modificat ulterior).
Este irelevant faptul că în condiţiile în care s-ar fi luat în considerare tabelul de creanţe
existent la data respectivă, rezultatul ar fi fost acelaşi, judecătorul sindic nefiind ţinut a face
calculul valorii creanţelor prin raportare la două tabele de creanţe, ci doar la cel la data ţinerii
şedinţei Adunării Creditorilor
În raport de termenii imperativi ai textului prev. de art. 15 al al.1 teza finală şi al. 2 al
Legii nr. 85/2006, criticile apelantei apar ca fiind întemeiate.
În concluzie, se poate reţine, în considerarea faptului că ponderea creanţelor şi
procentele de vot sunt elemente de nelegalitate ale Adunării Creditorilor, consemnarea lor
eronată trebuie să conducă la desfiinţarea hotărârii luate în Adunarea Creditorilor, întrucât,
în caz contrar, s-ar lăsa loc arbitrariului, încurajându-se practica modificării unui tabel de
creanţe, imediat înainte sau imediat după o Adunare a creditorilor, în scopul influențării
procentelor de vot şi, respectiv, al calculului total pentru a obţine rezultatul scontat.
(Dosar nr. 5283/40/2013/a6, decizia nr. 157 din 23.05.2019)
Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 2 din 16.01.2019, Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, a respins contestaţia formulată de creditoarea A. SRL în
calitate de cesionar în drepturi al B. SA, împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei SC
C. SRL, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă D., din data de 08.10.2018, ca
neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în cadrul şedinţei adunării creditorilor
din 08.10.2018 s-a pus în discuţie aprobarea majorării onorariului de succes cuvenit
lichidatorului judiciar aprobat în adunarea creditorilor din 03.08.2016, cu 10 procente aplicate
la valorarea sumelor încasate în contul de lichidare al debitoarei C. S.R.L., această majorare
fiind aprobată cu o majoritate de 58,8572% din totalul creanţelor înscrise tabelul definitiv
(respectiv creditorii E. S.A. – 3,8599% şi F. – 54,9973%).
Împotriva acestei hotărâri au votat creditorii cu un procent de 36,3926% din creanţele
înscrise în tabelul definitiv, respectiv AJFP– 8,2845%, contestatoarea A. – 7,8321% şi Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.– 20.2760%.
Principalul motiv de nelegalitate invocat de contestatoarea-creditoare îl constituie
excluderea de la vot prin diminuarea creanţei cu care a fost înscrisă în tabelul definitiv de
creanţe, susţinând nelegalitatea acestei diminuări şi raportarea lichidatorului judiciar la
procentele de vot dintr-un tabel de creanţe contestat.
A reţinut tribunalul că modul în care a fost diminuată creanţa creditoarei– contestatoare
prin tabelul definitiv actualizat întocmit la data de 08.10.2018 nu poate face obiectul prezentei
contestaţii împotriva hotărârii adunării creditorilor, aceasta având la dispoziţie calea contestaţiei
la tabel, cale pe care de altfel a şi urmat-o şi care face obiectul dosarului nr. 5.../40/2013/a5,
nesoluţionat în mod definitiv.
A mai reţinut judecătorul sindic că, indiferent de diminuarea procentului de vot al
creditoarei A. de la 28,1319% la 7,8321%, rezultatul hotărârii adunării creditorilor din data de
08.10.2018 ar fi fost acelaşi, hotărârea fiind adoptată cu o majoritate de 58,8572% din totalul
creanţelor înscrise tabelul definitiv (respectiv creditorii E. S.A. – 3,8599% şi F. – 54,9973%).
Mai mult, diminuarea procentului de vot al contestatoarei – creditoare nu a influenţat în
niciun mod procentajul de vot în adoptarea hotărârii creditorilor din 08.10.2018 atât timp cât
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creditoarea FNGCIMM, care a beneficiat de creanţa diminuată de la contestatoare şi de
procentul de 20.2760% de vot al acesteia, a votat în acelaşi sens cu creditoarea – contestatoare,
respectiv neaprobarea majorării onorariului de succes.
Pentru aceleaşi considerente, judecătorul sindic a reţinut că şi în situaţia raportării la
tabelul definitiv publicat în BPI nr. .../15.07.2016, anterior celui actualizat din data de
08.10.2018 şi publicat în BPI nr. ../09.10.2018, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 lit.
d din Legea nr. 85/2006, rezultatul voturilor din şedinţa adunării creditorilor din data de
08.10.2018, ar fi fost acelaşi, contestatoarea–creditoare A. având un procent de vot de doar
28,1319%, în timp ce hotărârea adunării creditorilor a fost adoptată cu un procent de 58,8572%
din totalul creanţelor înscrise tabelul definitiv, aparţinând creditorilor prezenţi E. S.A. şi F.
A mai solicitat contestatoarea-creditoare suspendarea prezentei contestaţii până la
judecarea definitivă a contestaţiei la tabelul definitiv actualizat, care face obiectul dosarului nr.
5.../40/2013/a5, însă, făcând abstracţie de prevederile art. 15 alin. 2 lit. d din Legea nr. 85/2006,
chiar şi în situaţia admiterii în totalitate a acelei contestaţii (precum şi a contestaţiei conexate
formulată de creditoarea FNGCIMM), în urma recalculării procentajelor de vot ca urmare a
admiterii contestaţiei, rezultatul hotărârii adunării creditorilor din data de 08.10.2018 ar fi fost
acelaşi, respectiv ar fi fost adoptată cu votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a
creanţelor prezente în cuantum de 48,92% (E. S.A. – 3,20% şi F. – 45,72%), în timp ce creditorii
care au votat împreună ar cumula creanţe în valoare de 47,09% (AJFP– 6,88%, contestatoarea
A. – 23,36% şi FNGCIMM – 16,85%).
Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, reţinând că modalitatea în care
lichidatorul judiciar a consemnat procentajul de vot în Anexa la procesul – verbal al adunării
creditorilor din 08.10.2018, nu a influenţat în niciun mod rezultatul voturilor, hotărârea fiind
adoptată în mod legal, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu
votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente, judecătorul sindic a
respins contestaţia ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel contestatoarea – creditoare A. SRL, în
calitate de cesionar în drepturi al B. SA, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivare, a arătat că a contestat hotărârile adunării creditorilor din 08.10.2018 pentru
motive de nelegalitate, motivat de faptul că la data stabilită pentru şedinţa adunării creditorilor,
procentele de vot şi ponderea creanţelor reţinute de către lichidatorul judiciar în cuprinsul
procesului-verbal nu coincideau cu realitatea.
Mai mult decât atât convocatorul adunării creditorilor a fost transmis în baza tabelului
de creanţe nr. 375/02.09.2016, votul în cadrul adunării creditorilor a fost reţinut conform
tabelului de creanţe nr. 3475/Bt din 08.10.2018 (publicat ulterior şedinţei adunării creditorilor,
în data de 09.10.2018), tabel modificat ulterior sub nr. 4037/Bt din 13.11.2018, contestat de
către FNGCIMM, desfiinţat de către instanţă în cadrul dosarului asociat 5283/40/2013/a6,
tabelul corect nefiind încă întocmit de către lichidator.
În susţinerea acestor motive a arătat instanţei de fond faptul că la data de 01.10.2018 sa convocat şedinţa adunării creditorilor pentru supunerea la vot a ordinii de zi privind majorarea
onorariului de succes cuvenit lichidatorului judiciar aprobat în adunarea creditorilor din
03.08.2016, cu 10 procente aplicate la valoarea sumelor încasate în contul de lichidare al
debitoarei C. S.R.L.
La momentul la care s-a convocat adunarea creditorilor pentru data de 08.10.2018,
tabelul definitiv consolidat la care s-a raportat lichidatorul judiciar a fost cel publicat în BPI la
data de 05.10.2016, şi anume tabelul nr. 1527/Bt din 04.10.2016.
Ulterior, la momentul la care s-a ţinut şedinţa adunării creditorilor din 08.10.2018,
lichidatorul judiciar s-a raportat la un tabel de creanţe modificat nr. 3475/Bt din 08.10.2018,
care nici măcar nu era adus la cunoştinţa creditorilor având în vedere că acesta a fost publicat
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în data de 09.10.2018, la o zi după adunare. În acest tabel, a fost înscrisă greşit cu suma de
310.721.90 lei-creanţă garantată, în loc de cum era corect, şi anume suma de 1.115.179.40 leicreanţă garantată, iar FNGCIMM a fost înscris corect cu suma de 804.457, 50 lei creanţă
garantată.
Mai mult decât atât, şi acest din urmă tabel nr. 3475/Bt din 08.10.2018 (publicat ulterior
şedinţei adunării creditorilor, în data de 09.10.2018), la care s-a raportat lichidatorul judiciar la
momentul adunării creditorilor din 08.10.2018, ca urmare a faptului că a fost contestat, a fost
din nou modificat de către lichidatorul judiciar, de această data prin tabelul nr. 4037/Bt din
13.11.2018, în care a fost reînscrisă cu suma corectă de 1.115.179,40 lei, dar a fost îndepărtată
creanţa de 804.475, 50 lei a FNGCIMM.
Tabelul nr. 4037/Bt din 13.11.2018 a fost contestat de către FNGCIMM, contestaţie
câştigată de acest creditor, ce a făcut obiectul dosarului nr. 5283/40/2013/a6, sens în care la
acest moment, lichidatorul judiciar ar trebui să întocmească un nou tabel în care ar trebui să o
înscrie cu suma de 1.115.179.40 lei iar pe FNGCIMM cu suma de 804.475.50 lei.
Or, indiferent dacă din punctul de vedere al lichidatorului judiciar cuantumul total al
creanţelor înscrise la masa credală era acelaşi atât în cuprinsul tabelului nr. 1527/Bt din
04.10.2016, cât şi în cuprinsul tabelului 3475/Bt din 08.10.2018 (publicat ulterior şedinţei
adunării creditorilor, în data de 09.10.2018)- la care s-a raportat lichidatorul judiciar, arată că
niciunul din aceste două tabele nu mai este aplicabil, mai mult decât atât, chiar lichidatorul
judiciar a înţeles să recunoască că tabelul la care s-a raportat în momentul adunării (nr. 3475/Bt
din 08.10.2018), nu a fost corect întocmit, motiv pentru care a întocmit tabelul nr. 403/Bt din
13.11.2018, nici acesta din urmă nemaifiind valabil întocmit la acest moment.
Or având în vedere faptul că la data de 08.10.2018 lichidatorul judiciar a întocmit tabelul
definitiv consolidat actualizat al creanţelor debitorului C. SRL nr. 3475/Bt din 08.10.2018,
publicat în B.P.I. .../09.10.2018, pe care l-a contestat, tabel de care s-a ţinut cont la momentul
stabilirii procentelor de vot, dar care a fost desfiinţat de însuşi lichidatorul judiciar, apreciază
că nu se poate considera legală adunarea creditorilor, în sens contrar s-ar încuraja practica
modificării tabelelor imediat înainte şi imediat după o adunare de creditori, doar pentru a
influenţa procentele de vot.
Astfel cum a recunoscut inclusiv lichidatorul judiciar, cuantumul creanţelor/creditor
consemnate în procesul-verbal al adunării creditorilor în temeiul tabelului nr. 3475/Bt din
08.10.2018, publicat în B.P.I. nr. 18935/09.10.2018, nu sunt conforme cu realitatea, motiv
pentru care a şi întocmit tabelul nr. 4037/Bt din 13.11.2018.
Or, este mai mult decât logic ca o adunare de creditori întocmită în baza unui tabel de
creditori care a fost întocmit greşit şi care a fost modificat, să fie la rândul ei desfiinţată tocmai
pentru motive de nelegalitate.
Având în vedere că ponderea creanţelor şi procentele de vot sunt elemente de legalitate
ale adunării creditorilor, consemnarea lor eronată trebuie să conducă la desfiinţarea hotărârilor
luate în adunarea creditorilor.
Tabelul definitiv consolidat nr. 1527/Bt din 04.10.2016 a fost actualizat de către
lichidatorul judiciar la data de 08.10.2018 (în aceeaşi zi cu şedinţa adunării creditorilor, şi
publicat la o zi după) ca urmare a solicitării venite din partea F.N.G.C.I.M.M. de înscriere a
creanţei sale de 804.457,50 lei ca o creanţă pură şi simplă deoarece Fondul a achitat băncii suma
arătată înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, la 05.11.2013, iar în mod eronat atât
Fondul cât şi lichidatorul judiciar au considerat că la momentul formulării cererii iniţiale de
creanţă, banca a omis să scadă suma primită de la Fondul de garantare, din creanţa totală. Ca
urmare a formulării contestaţiei împotriva tabelului nr. 3475/Bt din 08.10.2018, lichidatorul a
înţeles să reînscrie creanţa sa pe tabel cu întreaga sumă: 1.115.179,40 lei, dar a diminuat creanţa
FNCGIMM cu 804.457, 50 lei.
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Chestiunea în discuţie a fost tranşată de judecătorul sindic în cadrul dosarului nr.
5.../40/2013/a5, în care s-a conchis faptul că atât A. trebuia înscrisă cu întreaga sumă de
1.115.179,40 lei, cât şi FNGCIMM cu suma de 804.457,50 lei.
În aceste condiţii este evident că cei doi creditori garantaţi trebuiau să aibă cumulat o
creanţă de 1.919.636,90 lei, şi nu doar de 1.115.179,40 lei, astfel încât judecătorul sindic a
reţinut greşit că procentul de vot ar fi fost acelaşi indiferent de tabelul la care s-ar fi raportat
lichidatorul judiciar.
A mai susţinut faptul că nu poate fi legală adunarea creditorilor în care s-a ţinut seama
de un tabel de creditori modificat şi publicat la o zi după ce a avut loc şedinţa adunării şi de
care creditorii nu aveau cunoştinţă la momentul transmiterii voturilor, şi care a fost remodificat
ulterior când lichidatorul judiciar a realizat că este greşit, astfel cum acesta a susţinut.
În condiţiile în care tabelul de creditori la care s-a raportat lichidatorul judiciar a fost
desfiinţat chiar de către acesta după ce a fost adunarea creditorilor, ţinând-se cont de el, este
mai mult decât evident că hotărârile adunării creditorilor nu pot fi legale.
Solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate şi pe cale de consecinţă,
admiterea contestaţiei şi desfiinţarea hotărârea adunării creditorilor din 08.10.2018.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă
D., a arătat că motivele de apel invocate de apelanta A. sunt nefondate, din moment ce atât în
tabelul definitiv consolidat nr. 3475/Bt din 08.10.2018, apelanta deţine 7,8321%, iar din tabelul
definitiv actualizat nr. 4037/13.11.2018, apelanta deţine un procent de 28,1081%, aspecte
reţinute în mod corect de instanţa de fond care a arătat în soluţia dată că modul în care a fost
diminuată creanţa creditoarei-apelante prin tabelul definitiv actualizat nr. 3475/Bt din
08.10.2018, nu poate face obiectul prezentei contestaţii împotriva hotărârii adunării creditorilor
aceasta având la dispoziţie calea contestaţiei la tabel, cale pe care a şi urmat-o şi care face
obiectul dosarului asociat a5, nesoluţionat definitiv.
Mai mult de atât, instanţa de fond a reţinut faptul că indiferent de diminuarea procentului
de vot al creditoarei apelante A. de la 28,1319% la 7,8321%, rezultatul obţinut ca procent în
cadrul adunării creditorilor din data de 08.10.2018, ar fi fost acelaşi, hotărârea fiind adoptată cu
o majoritate de 58,8572% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv.
În mod greşit apelanta arată că lichidatorul judiciar a convocat creditorii la adunarea din
08.10.2018, în baza tabelului de creanţe nr. 375/02.09.2016, ori din structura tabelului invocat
de apelantă, reiese în mod clar că, creditorul F. deţinea un procent de 54,9973%, iar E. S.A.
deţinea un procent de 3,8599%, cu mult peste procentele deţinute de cei care au votat împotriva
ordinii de zi din cadrul adunării creditorilor din data de 08.10.2018.
Având în vedere faptul că ordinea de zi supusă la vot a fost aprobată de creditorii ce
deţin o pondere de 58,8572%, instanţa de fond reţinând că nu au fost încălcate condiţiile de
legalitate ale votului exprimat în cadrul adunării creditorilor din data de 08.10.2018, fiind
îndeplinite condiţiile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu votul majoritar al titularilor
majorităţii, prin valoare a creanţelor prezente, solicită respingerea apelului ca nefondat.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată următoarele:
Art. 14 al. 7 din Legea nr. 85/2006 prevede imperativ: ,,Hotărârea adunării creditorilor
poate fi desființată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat
împotriva luării hotărârii respective și au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al
adunării, precum si la cererea creditorilor îndreptățiți să participe la procedura insolventei, care
au lipsit motivat de la ședința adunării creditorilor.”
Faţă de conţinutul textului de lege sus-citat care stabileşte regimul juridic al desfiinţării
hotărârii adunării creditorilor, este cert că judecătorul sindic poate desfiinţa hotărârea adunării
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creditorilor doar pentru motive de nelegalitate, oportunitatea acesteia neintrând în atribuţiile de
verificare ale instanţei.
Creditorul care a fost prezent sau reprezentat la şedinţă, pentru a formula cerere de
anulare a hotărârii, nu este suficient să se fi împotrivit luării hotărârii a cărei desfiinţare o
solicită, ci este necesar să fi depus diligenţe pentru a se consemna poziţia lui în procesul verbal
al şedinţei.
Condiţiile fiind cumulative, lipsa oricăreia dintre condiţiile menţionate, va conduce la
respingerea cererii deduse judecăţii.
Pornind de la temeiul de drept avut în vedere de creditoarea apelantă pentru a solicita
desfiinţarea hotărârii adunării creditorilor şi procedând la examinarea procesului-verbal al
şedinţei adunării creditorilor încheiat de către lichidatorul judiciar al debitoarei, Curtea reţine:
- convocarea adunării generale a creditorilor a fost făcută de lichidatorul judiciar în
temeiul art. 13 alin. (2) cu referire la art. 116 alin. (2) din Legea nr. 85/2006;
- la momentul ţinerii şedinţei au fost îndeplinite condiţiile de cvorum şi majoritate privind
desfăşurarea şedinţei, fiind respectate dispoziţiile art. 15 din Lege nr. 85/2006:
- respectând dispoziţiile legale cuprinse în art. 14 alin. (1) din Legea nr.85/2006,
lichidatorul judiciar a comunicat ordinea de zi a şedinţei şi s-a preocupat de secretariatul
acesteia, neabordându-se cu prilejul ţinerii sale alte chestiuni necuprinse în convocare şi care ar
fi fost de natură a atrage nulitatea deliberării.
Aceasta este situaţia de fapt a modului în care a fost convocată şi ulterior ţinută
Adunarea Creditorilor a cărei desfiinţare se solicită pentru nelegalitate, în condiţiile în care,
contestatoarea apelantă şi-a exprimat votul cu privire la ordinea de zi supusă dezbaterii.
Relevant în cauză este art. 15 al 1 şi 2 care prevede expres:
„(1) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării
creditorilor vor avea loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea
totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu
votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente.
(2) Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii debitorului
se va determina prin raportare la următoarele criterii:
a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv, valoarea
creanţelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul
tabelului preliminar;
b) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare,
astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv;
c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv
consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat;
d) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.”
Ori în speţă rezultă fără echivoc nerespectarea acestui text legal imperativ.
Astfel, la data stabilită pentru şedinţa creditorilor, procentele de vot şi ponderea creanţelor
reţinute de către lichidatorul judiciar în cuprinsul procesului-verbal nu coincideau cu realitatea,
în sensul că lichidatorul judiciar nu s-a raportat la tabelul de creanţe existent la data convocării
şi ţinerii şedinţei Adunării Creditorilor nr. 1527/BT din 4.10.2016, ci la un alt Tabel întocmit,
probabil pro casa în ziua respectivă, nr. 3475 din 8.10.2018, publicat a doua zi, adică la data de
09.10.2018 (tabel modificat ulterior prin tabelul nr. 4037/BT din 13.11.2018).
Este irelevant faptul că în condiţiile în care s-ar fi luat în considerare tabelul de creanţe
existent la data respectivă - 8.10.2018, rezultatul ar fi fost acelaşi, judecătorul sindic nefiind
ţinut a face calculul valorii creanţelor prin raportare la două tabele de creanţe, ci doar la cel la
data ţinerii şedinţei Adunării Creditorilor.
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În raport de termenii imperativi ai textului prev. de art. 15 al al.1 teza finală şi al. 2 al
Legii nr. 85/2006, criticile apelantei apar ca fiind întemeiate.
În concluzie, se poate reţine, în considerarea faptului că ponderea creanţelor şi procentele
de vot sunt elemente de nelegalitate ale Adunării Creditorilor, consemnarea lor eronată trebuie
să conducă la desfiinţarea hotărârii luate în Adunarea Creditorilor, întrucât, în caz contrar, s-ar
lăsa loc arbitrariului, încurajându-se practica modificării unui tabel de creanţe, imediat înainte
sau imediat după o Adunare a creditorilor, în scopul influențării procentelor de vot şi, respectiv,
al calculului total pentru a obţine rezultatul scontat.
În raport de temeiurile de drept şi de fapt expuse, se impune admiterea apelului, cu
consecinţa schimbării în totalitate a sentinţei atacate şi în rejudecare, admiterea contestaţiei şi
desfiinţarea Hotărârea Adunării Creditorilor din 8.10.2018 de la debitoarea SC C. SRL.
6. Legea nr. 85/2014. Răspunderea administratorului/lichidatorului judiciar
pentru exercitarea defectuoasă a atribuţiilor prevăzute de lege. Caracterul special al
normei prevăzute de dispoziţiile art. 182 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 faţă de dispoziţiile
Codului civil privitoare la răspunderea civilă delictuală.
Rezumat:
Art. 182 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 stabileşte condiţiile speciale privitoare la
tragerea la răspundere a administratorului/lichidatorului judiciar pentru exercitarea
atribuţiilor în mod defectuos şi poate fi valorificat în cadrul procedurii insolvenţei.
În condiţiile în care reclamantul a apelat la prevederile dreptului comun în materia
răspunderii civile delictuale, instanţa nu poate efectua verificări asupra exercitării atribuţiilor
de către administratorul judiciar, în condiţiile în care acesta este în competenţa exclusivă a
judecătorului sindic, în raport de prevederile art. 45 alin. 1 lit. j şi art. 45 alin. 2 din Legea nr.
85/2014. Se poate observa că legiuitorul pune la îndemâna persoanelor interesate posibilitatea
de a formula contestaţie în temeiul art. 59 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 împotriva raportului
depus de administratorul judiciar privitor la descrierea modului în care şi-a îndeplinit
atribuţiile, inclusiv cele legate de justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea
procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului (art. 59
alin. 1 din Legea nr. 85/2014). Mai mult, în art. 342 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 se
reglementează, cu caracter de principiu, că „Dispoziţiile prezentei legi se completează, în
măsura în care nu contravin cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului civil”.
Aşadar, nu pot fi acceptate mai multe proceduri deschise persoanelor interesate de a
supune controlului judecătoresc activitatea administratorului judiciar/lichidatorul judiciar,
normele Codului civil putând fi aplicate doar în măsura în care legea specială – în speţă Legea
nr. 85/2014 – nu reglementează, şi numai în măsura compatibilităţii.
Prevederile art. 182 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, ce permit angajarea răspunderii
civile delictuale (la care reclamanta a făcut trimitere în petitul cererii introductive), pot fi uzate
doar în măsura în care partea interesată nu avea deschisă calea unei cereri reglementate de
prevederile Legii nr. 85/2014, or, aşa cum s-a precizat anterior, acest din urmă act normativ
reglementa o astfel de procedură, de care reclamanta nu a uzat.
(Decizia nr. 244 din 12 septembrie 2019, dosar nr. 2068/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal sub nr. .../40/2017 din data de 03.05.2017, reclamanta S.C. A.
S.R.L. prin reprezentant legal a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B., în nume propriu şi în
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calitate de titular al Cabinetului Individual de Insolvenţă, obligarea acesteia la plata sumei de
635.665,06 lei reprezentând prejudiciul cauzat şi a dobânzii legale începând cu data producerii
pagubei şi până la plata efectivă, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 303 din 28 decembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă,
a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei B., invocată din oficiu; a respins
acţiunea formulată de reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu pârâta B., ca fiind formulată
împotriva unei persoane lipsite de calitate procesual pasivă.
Prin aceeaşi sentinţă, a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta SC A.
SR în contradictoriu cu pârâta Cabinet Individual de Insolvenţă B., prin reprezentant legal B.
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele :
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei B., invocată din oficiu,
instanţa a reţinut că acţiunea, astfel cum a fost precizată, reclamanta a solicitat tragerea la
răspundere delictuală a pârâţilor B. şi Cabinet Individual de Insolvenţă B., prin reprezentant
legal B., pentru o serie de acţiuni întreprinse de către Cabinet Individual de Insolvenţă B. în
calitatea acesteia de administrator judiciar al debitoarei SC A. SRL cu ocazia desfăşurării
procedurii insolvenţei cu privire la debitoarea anterior menţionată, procedură finalizată prin
schimbarea sentinţei de deschidere a procedurii de către Curtea de Apel Suceava prin decizia
nr. 375 din 24.09.2015 în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.
Prima instanţă a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 85 din 2014, art. 4
alin. 1, art. 5 alin. 1 şi 2, art. 6 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 86/2006, în sensul că poate fi atrasă
răspunderea delictuală raportat la activităţile desfăşurate în cadrul procedurii insolvenţei
debitoarei SC A. SRL strict pentru unul dintre organele care a aplicat procedura insolvenţei
respectiv pentru administratorul judiciar care în cazul de faţă a fost Cabinet Individual de
Insolvenţă B., iar cu privire la persoana fizică B., a reţinut că aceasta este diferită de entitatea
juridică practicianul în insolvenţă - Cabinet Individual de Insolvenţă B. - şi nu poate fi trasă la
răspundere delictuală pentru activităţile desfăşurate de practicianul în insolvenţă.
Mai mult, raportat la dispoziţiile din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activităţii
practicienilor în insolvenţă cu privire la care s-a făcut referire mai sus, prima instanţă a reţinut
că este neîntemeiat argumentul expus de către reclamantă în sensul că nu există un patrimoniu
propriu distinct al practicianului în insolvenţă. În acelaşi sens, dispoziţiile art.2324 alin. 4 din
Codul civil prevăd că bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate
exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe
s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte
bunuri ale debitorului, iar dispoziţiile Legii nr. 85 din 2014 obligă practicienii în insolvenţă să
deţină o poliţa de asigurare profesională.
Întrucât persoana fizică B. nu a exercitat nicio activitate în cadrul procedurii
insolvenţei debitoarei, calitatea de practician fiind deţinută de pârâta Cabinet Individual de
Insolvenţă B., prin reprezentantul său B., instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive a pârâtei B., invocată din oficiu, şi a respins acţiunea formulată de reclamanta
SC A. SRL în contradictoriu cu pârâta B. ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de
calitate procesual pasivă.
Pe fondul cererii formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta Cabinet
Individual de Insolvenţă B., prin reprezentant legal B., prima instanţă a reţinut faptul că prin
hotărârea intermediară nr.196/09.04.2015 a Tribunalului Botoşani a fost deschisă procedura
insolvenţei debitoarei şi a fost desemnat administrator judiciar provizoriu CII B., practician
confirmat ulterior în cadrul procedurii de către creditori. Tot în cadrul procedurii a fost
desemnat de către asociaţi administrator special al debitoarei numita C. La data de 16.06.2015
a fost întocmit de către pârâtă tabelul preliminar de creanţe, contestaţiile împotriva acestuia
fiind soluţionate prin sentinţa executorie nr. 511 din 17.09.2015 a Tribunalului Botoşani. De

24

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția a II-a civilă

asemenea, la data de 20.07.2015 a fost întocmit de către pârâtă tabelul definitiv de creanţe, tabel
anulat prin sentinţa executorie nr. 512 din 17.09.2015 a Tribunalului Botoşani cu motivarea, în
esenţă, că a fost întocmit cu încălcarea dispoziţiilor legale art. 5 pct. 67 şi art.112 alin. 1 din
Legea 85/2014 în condiţiile în care contestaţiile la tabelul preliminar nu erau încă soluţionate.
Prin hotărârea adunării generale a creditorilor din 29.06.2015 creditorii societăţii
debitoare au decis aprobarea răscumpărării tuturor titlurilor de participare pe care le deţinea
debitoarea la fondul de investiţii şi distribuirea sumelor rezultate către creditori. Prin cererea
adresată băncii la data de 24.07.2015 administratorul judiciar a solicitat înlocuirea specimenului
de semnătură pentru S.C. A. S.R.L. în sensul că tipul semnăturii va fi unică, persoana autorizată
să dispună de contul societăţii fiind numai administratorul judiciar.
De asemenea, instanţa a reţinut că administratorul judiciar a efectuat următoarele plăţi
din contul de la Banca al reclamantei – debitoare: către UNPIR filiala ..suma de 17.151 lei cu
OP din 03.08.2015; către D. SRL suma de 450.889,25 lei cu OP din 03.08.2015;către C.I.I. B.
suma de 61.837,81 lei cu OP din 03.08.2015; către Bugetul de Stat în sumă de 105.787 lei cu
OP nr.1/10.08.2015, reclamanta susţinând că prin aceste plăţi efectuate de către reclamantă i sa creat un prejudiciu de 635665,06 lei.
Instanţa de fond a reţinut că reclamanta pretinde că pârâta a săvârşit fapte ilicite, fapte
care i-au condus la prejudiciul mai sus menţionat: 1. a întocmit cu încălcarea legii tabelul
definitiv de creanţe; 2. nu a contestat hotărârea adunării generale a creditorilor din 19.06.2015;
3. a solicitat în mod nelegal modificarea regulilor de autorizare pe contul de la banca al
debitoarei, respectiv semnătură unică pe cont, şi 4. a distribuit în mod nelegal sumele din contul
societăţii debitoare în perioada de observaţie.
De asemenea prima instanţă a reţinut că, în drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe
disp. art. 1349, 1357, 1358, 1381 şi 1385 din Codul civil şi pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014.
Fiind vorba despre o răspundere delictuală, înseamnă că pentru a fi angajată, trebuie
îndeplinite condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale, care reies din art. 1349 rap. la
art. 1357 Cod civil - fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăţie - condiţia
vinovăţiei având în această situaţie o conotaţie specială faţă de dispoziţiile art. 182 alin.1 din
Legea nr.85/2014.
Având în vedere dispoziţiile art. 182 din Legea nr. 85/2014, art. 1.349, art. 1.353, art.
1357 din Codul civil, precum şi faptul că principiile de drept impun aplicarea normelor speciale
cu prioritate faţă de normele generale instanţa de fond a apreciat, contrar opiniei reclamantei,
că dispoziţiile legale reglementează o răspundere limitată a practicianului in insolvenţă doar la
cazurile de culpă gravă comisivă sau omisivă. În acest sens, instanţa având în vedere faptul că
activitatea administratorului judiciar este supusă unui dublu control, din partea creditorilor si
din partea judecătorului sindic, precum şi dispoziţiile art. 1.353 din Codul civil, redate mai sus,
care prevăd că dacă prejudiciul este cauzat prin exerciţiul drepturilor obligaţia de a repara
intervine doar în cazul în care dreptul este exercitat abuziv. De asemenea, s-a referit instanţa la
faptul că practicianul în insolvenţă are dreptul de a-şi asuma anumite riscuri inerente în
desfăşurarea activităţii din procedura insolvenţei, câtă vreme îşi îndeplineşte obligaţiile de
prudenţă şi diligenţă în luarea deciziilor, precum şi faptul că nu poate fi atrasă răspunderea
acestuia în situaţia în care îşi exercită dreptul în limitele anterior menţionate.
Cu privire la prima faptă ilicită invocată de către reclamantă, respectiv faptul că
practicianul în insolvenţă a întocmit cu încălcarea legii tabelul definitiv de creanţe, instanţa a
reţinut faptul că raportat la dispoziţiile art. 112 alin.1 din Legea nr. 85/2014, permit întocmirea
tabelului definitiv de creanţe doar după momentul la care au fost soluţionate prin sentinţă
executorie contestaţiile la tabelul preliminar, nefiind primite susţinerile pârâtei - fost
administrator judiciar - în sensul că avea obligaţia de a întocmi tabelul definitiv la termenul
fixat prin sentinţa de deschidere a procedurii acestea fiind contrazise de dispoziţiile legale mai
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sus menţionate. Mai mult, întocmirea nelegală a tabelului definitiv de creanţe de către
administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă B. în cazul insolvenţei debitoarei SC
A. SRL s-a statuat cu putere de lucru judecat pentru părţile din prezenta cauză prin sentinţa
executorie nr. 512 din 17.09.2015 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr.
../40/2015/a9.
Cu toate acestea, instanţa a reţinut că în condiţiile în care tabelul definitiv de creanţe a
fost întocmit la data de 20.07.2015, iar anterior întocmirii acestui tabel prin hotărârea adunării
generale a creditorilor din 29.06.2015 creditorii societăţii debitoare au decis aprobarea
răscumpărării tuturor titlurilor de participare pe care le deţinea debitoarea la fondul de investiţii
şi distribuirea sumelor rezultate către creditori nu se poate reţine că ar exista vreo legătură de
cauzalitate între întocmirea tabelului definitiv şi pretinsul prejudiciu pretins de către reclamantă.
În acest sens, instanţa de fond a avut în vedere faptul că, indiferent de momentul întocmirii
tabelului definitiv perioada de observaţie a început la deschiderea procedurii insolvenţei,
precum şi faptul că pot fi efectuate plăţi către creditori în perioada de observaţie, iar la baza
plăţilor dispuse de administratorul judiciar a stat hotărârea adunării generale a creditorilor din
29.06.2015. În acelaşi timp, instanţa a apreciat că prejudiciul pretins de către reclamantă în
prezenta cauză nu există urmând a menţiona mai jos motivele pentru care prin plata sumei de
635665,06 lei nu se poate aprecia că societatea reclamantă a suferit un prejudiciu.
Cu privire la faptă ilicită invocată de către reclamantă, respectiv faptul că
administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă B. ar fi solicitat în mod nelegal
modificarea regulilor de autorizare pe contul de la banca al debitoarei, respectiv semnătură
unică pe cont, prima instanţă a reţinut că acest demers al administratorului judiciar nu are
caracter ilicit faţă de dispoziţiile art. 57 alin. 1 lit. f din Legea nr. 85/2014. Astfel, prin cererea
adresată băncii la data de 24.07.2015 administratorul judiciar a solicitat înlocuirea specimenului
de semnătură pentru SC A. SRL în sensul că tipul semnăturii va fi unică, persoana autorizată să
dispună de contul societăţii fiind numai administratorul judiciar, iar contrar susţinerilor
reclamantei, prin decizia civilă nr. 409 din 14.12.2016 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosarul nr. ../40/2015 s-a statuat cu putere de lucru judecat faptul că demersul făcut de
administratorul judiciar de a deţine semnătura unică la bancă, respectiv accesul unic la contul
debitoarei-reclamante, a fost legal.
De asemenea, referitor la faptul că se pretinde de către reclamantă că în ceea ce
priveşte modul în care a acţionat administratorul judiciar, decizia mai sus menţionată nu se
bucură de putere de lucru judecat instanţa de fond făcând referire la incidenţa dispoziţiilor art.
430 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Astfel, instanţa de fond a avut în vedere că decizia
civile nr. 409 din 14.12.2016 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. ../40/2015
din care reiese faptul că la baza aprecierii instanţei în sensul că demersul băncii de înlocuire a
specimenului de semnătură pentru reclamantă a fost unul corect a stat constatarea în sensul că
în mod legal şi temeinic administratorul judiciar a cerut băncii să înlocuiască specimenul de
semnătură.
Cu privire la faptă ilicită invocată de către reclamantă, respectiv faptul că în mod
nelegal administratorul judiciar nu ar fi contestat hotărârea adunării generale a creditorilor din
29.06.2015, şi cu privire la fapta ilicită că, în mod nelegal administratorul judiciar ar fi procedat
la distribuirea sumelor din contul societăţii debitoare, instanţa de fond a reţinut că raportat la
dispoziţiile din legea insolvenţei şi la starea de fapt menţionată, nu se poate aprecia că această
inacţiune, respectiv acţiune, a administratorului judiciar ar avea caracter ilicit.
Pe de altă parte, instanţa de fond a reţinut faptul că, prin hotărârea adunării generale a
creditorilor din 29.06.2015 creditorii societăţii debitoare au decis aprobarea răscumpărării
tuturor titlurilor de participare pe care le deţinea debitoarea la fondul de investiţii şi distribuirea
sumelor rezultate către creditori. În primul rând din cuprinsul procesului verbal al hotărârii
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adunării generale a creditorilor din 29.06.2015 reiese faptul că administratorul special, numita
C., persoana desemnată de adunarea generală a asociaţilor, împuternicită să le reprezinte
interesele în procedură şi, să efectueze în numele şi pe contul reclamantei, actele de administrare
necesare, a participat la hotărârea adunării generale a creditorilor din 29.06.2015 şi nu şi-a
exprimat în niciun mod nemulţumirea în faţa administratorului judiciar cu privire la cele decise
de către creditori. Mai mult, administratorul special a fost acela care a solicitat în mod constant,
astfel cum reiese din înscrisurile din dosarul nr. ../40/2015 al Tribunalului Botoşani (dosar
asociat nr. ../40/2015/a2) răscumpărarea unităţilor de fond deţinute de reclamantă la fondul de
investiţii fiind normal ca în situaţia în care s-au obţinut lichidităţi să se procedeze la plata
creditorilor cunoscuţi procedură care ar fi dus în mod firesc la închiderea procedurii insolvenţei
în condiţiile art. 178 din Legea nr. 85/2014.
Raportat la dispoziţiile art. 87, art. 67, art. 178 din Legea nr. 85/2014, prima instanţă
a apreciat că este permisă efectuarea de plăţi în perioada de observaţie care depăşesc condiţiile
obişnuite de exercitare a activităţii curente cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 87 alin.
2 din Legea nr. 85/2014. În acest context, în condiţiile în care administratorul special al
debitoarei nu şi-a exprimat cu ocazia hotărârii adunării generale a creditorilor din 29.06.2015
nemulţumirea cu privire la hotărârea creditorilor în faţa administratorului judiciar, în cuprinsul
hotărârii s-a menţionat că distribuirea sumelor se va efectua către creditorii ale căror creanţe nu
au fost contestate, iar reclamanta nu a explicat şi nici nu a probat în niciun mod că nu ar fi
datorat sumele în total de 635.665,06 lei plătite de către administratorul judiciar din contul de
la bancă al reclamantei nu există niciun argument în sprijinul afirmaţiilor reclamantei în sensul
că administratorul judiciar ar fi trebuie să conteste hotărârea adunării creditorilor şi să nu
procedeze la efectuarea plăţilor în sumă totală de 635.665,06 lei.
Cu toate că reclamanta a susţinut faptul că a formulat contestaţii raportat la tabelul
preliminar, lucru probat de înscrisurile din dosarul nr. ../40/2015 al Tribunalului Botoşani
(dosarele asociate ../40/2015/a4, ../40/2015/a5, ../40/2015/a6, ../40/2015/a7 şi ../40/2015/a8 ale
Tribunalului Botoşani) prima instanţă a subliniat faptul că aceasta nu a contestat creanţa ANAF
din tabelul preliminar în sumă de 82.644 lei (creanţă care face parte din suma de 105.787 lei
plătită de administratorul judiciar către Bugetul de Stat prin OP nr.1/10.08.2015).
De asemenea, în ceea ce priveşte creanţa D. SRL din cuprinsul contestaţiei la tabelul
preliminar, a reţinut că reclamanta, prin administrator special, nu a contestat întreaga creanţă
de 455889,25 lei, ci doar suma de 5000 lei, în condiţiile în care a arătat în cuprinsul contestaţiei
faptul că adunând suma de 95.366,85 lei cu contravaloarea facturii nr. 8/25.04.2014 în cuantum
de 355522,40 lei rezultă o creanţă de 450.889,25 lei şi nu 455.889,25 lei, aşa cum pretinde prin
cererea de admitere a creanţei.
Totodată, instanţa a avut în vedere faptul că în procedura insolvenţei judecătorul sindic
a soluţionat contestaţiile la tabelul preliminar formulate de reclamanta debitoare, iar prin
sentinţa executorie din 17.09.2015 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr.
../40/2015/a4 a statuat cu putere de lucru judecat în sensul că D. SRL deţine o creanţă în sumă
de 450912,25 lei şi raportat la cele menţionate, în contextul în care la data de 03.08.2015
administratorul judiciar a plătit către D. suma de 450.889,25 lei (mai puţin decât suma stabilită
prin sentinţa executorie nr. 17.09.2015 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr.
.../40/2015/a4 ), iar în cadrul prezentului dosar reclamanta nu a arătat şi nici nu a probat că nu
datora suma de 450.889,25 lei, nu se poate reţine că societatea reclamantă a suferit un prejudiciu
prin plata unui creditor către care avea obligaţia de a efectua plata chiar anterior deschiderii
procedurii insolvenţei.
De altfel, instanţa de fond a reţinut că, în condiţiile în care reclamanta nu a contestat
creanţa ANAF în sumă de 82.644 lei înscrisă în tabelul preliminar de creanţe al societăţii
reclamante (creanţă care face parte din suma de 105.787 lei plătită de administratorul judiciar
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către bugetul de stat), iar în cadrul prezentului dosar reclamanta nu a arătat şi nici nu a probat
că nu datora suma de 82.644 lei, nu se poate reţine că societatea reclamantă a suferit un
prejudiciu prin plata unui creditor către care avea obligaţia de a efectua plata chiar anterior
deschiderii procedurii insolvenţei.
Cu privire la diferenţa de creanţă, respectiv de 23143 lei, plătită de asemenea de către
administratorul judiciar la data de 10.08.2015, urmare a înscrierii acestei diferenţe direct în
tabelul definitiv de creanţe, instanţa de fond a reţinut că aceasta a fost înscrisă în tabelul definitiv
în baza deciziei de impunere nr. F BT 14/15.06.2015, existenţa creanţei fiind probată de
înscrisurile comunicate de ANAF ataşat cererii de înscriere a creanţei, iar accesoriile în sumă
de 23.143 lei au fost calculate până la data deschiderii procedurii. Deşi administratorul judiciar
a apreciat iniţial că suma de 23143 lei reprezintă majorări calculate după data deschiderii
procedurii şi nu a trecut această creanţă în tabelul preliminar a apreciat că acesta este un aspect
lipsit de relevanţă în condiţiile în care tabelul definitiv a fost anulat de către judecătorul sindic,
astfel că reclamanta nu poate pretinde că prin plata sumei i s-a creat vreun prejudiciu. Instanţa
a avut în vedere că suma era datorată de reclamantă, necontestată şi recunoscută de către aceasta
prin administratorul special.
Totodată, în ceea ce priveşte suma de 17.151 lei achitată de către administratorul
judiciar către UNPIR Filiala din contul reclamantei de la Banca cu OP din 03.08.2015 instanţa
a reţinut ca fiind neîntemeiate susţinerile reclamantei în sensul că această sumă ar fi fost plătită
în mod nelegal de către administratorul judiciar în condiţiile în care administratorul judiciar
avea dreptul să dispună efectuarea plăţii din contul de la Banca al reclamantei fără acordul
reclamantei, prin administrator special. În acelaşi timp, instanţa a avut în vedere că în contul
debitoarei la data de 10.07.2015 a fost încasată suma de 857.550,89 lei reprezentând
contravaloarea titlurilor de participare deţinute de societate la fondul de investiţii, iar
reclamanta, prin administrator special, a solicitat în mod repetat să se procedeze la
răscumpărarea unităţilor de fond.
Referitor la acest aspect, prima instanţă a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 39 alin. 7
din Legea nr. 85/2014 şi ale art. 102 alin.1 din Statutul privind organizarea şi exercitarea
profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 29 septembrie 2007 a
Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.
În condiţiile în care suma de 857.550,89 lei a fost recuperată în cadrul procedurii
insolvenţei, iar administratorul judiciar nu a efectuat vreo activitate ilicită când a procedat la
răscumpărarea unităţilor de fond, respectând hotărârea adunării generale a creditorilor din
29.06.2015, precum şi voinţa societăţii reclamante, prin administrator special, prima instanţă a
reţinut că este neîntemeiată susţinerea reclamantei în sensul că a suferit un prejudiciu în sumă
de 17.151 lei urmare a unor fapte ilicite ale administratorului judiciar.
În acelaşi timp, în ceea ce priveşte suma de 61.837,81 lei achitată de către
administratorul judiciar către C.I.I. B. din contul reclamantei de la Banca cu OP din 03.08.2015,
instanţa de fond a reţinut, de asemenea, neîntemeiate susţinerile reclamantei în sensul că această
sumă ar fi fost plătită în mod nelegal de către administratorul judiciar, în condiţiile în care
administratorul judiciar avea dreptul să dispună efectuarea plăţii din contul de la Banca al
reclamantei fără acordul reclamantei, prin administrator special.
Totodată, tribunalul a avut în vedere că aceste cheltuieli în sumă de 61.837,81 lei
suportate de către reclamantă (55.667,62 lei onorariul de succes al practicianului şi 6170,19 lei
cheltuielile de procedură) sunt consecinţa deschiderii şi desfăşurării procedurii de insolvenţă cu
privire la societatea reclamantă, inclusiv a plăţii sumei de 556.676,25 lei către creditori în
procedura insolvenţei, plată despre care instanţa a apreciat că este legală şi că nu a produs un
prejudiciu în patrimoniul reclamantei, iar onorariul de succes a fost stabilit în favoarea
administratorului judiciar prin hotărârea adunării generale a creditorilor din 19.06.2015.
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Mai mult, în ceea ce priveşte onorariul administratorului judiciar (3000 lei) şi restul
cheltuielilor de procedură, instanţa de fond a reţinut că acestea sunt susținute de înscrisurile din
dosarul de insolvenţă nr. 121/40/2015 al Tribunalului Botoşani, iar reclamanta nu poate pretinde
că nu avea obligaţia de a suporta această sumă în condiţiile în care prin sentinţă executorie,
ulterior schimbată prin decizie definitivă, a fost supusă procedurii insolvenţei, procedură care a
implicat participarea administratorului judiciar numit de către judecătorul sindic şi generarea în
patrimoniul acestuia de cheltuieli specifice.
Pe cale de consecinţă, prima instanţă a apreciat că nu sunt întrunite condiţiile
răspunderii civile delictuale în sarcina pârâtei Cabinet Individual de Insolvenţă B., fostul
administrator judiciar al societăţii reclamante, raportat la dispoziţiile legale invocate de
reclamantă şi, a respins, ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L. în
contradictoriu cu pârâta Cabinet Individual de Insolvenţă B..
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta SC A. SRL, reprezentată
statutar prin administrator E., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea apelului, reclamanta a apreciat că sentinţa apelată a fost dată cu aplicarea
greşită a legii şi cu interpretarea eronată a probatoriului administrat în cauză sub aspectul
soluţiei de respingere a pretenţiilor având ca obiect obligarea pârâtului Cabinet Individual de
Insolvenţă B. la plata sumelor de 17.151 lei şi respectiv 61.837,81 lei cu titlul de daune civile
delictuale.
A arătat faptul că, prin acţiunea dedusă judecăţii a solicitat angajarea răspunderii civile
delictuale în sarcina pârâtului pentru plata sumei totale de 635.665,06 lei, din care 17.151 lei
reprezintă suma achitată către UNPIR în temeiul ordinului de plată fără număr din 3 august
2015 cu titlul de suină virată în contul de lichidare, iar suma de 61.837,81 lei reprezintă suma
achitată din patrimoniul reclamantei către Cabinet Individual de Insolvenţă B. prin ordinul de
plată fără număr din 3 august 2015 cu titlul de onorariu de succes al administratorului judiciar
(55.667,62 leii) şi cheltuieli de procedură ( 6170,19 Iei).
Instanţa de fond a reţinut că pretenţia având ca obiect plata sumei de 61.837,81 lei este
nefondată pe considerentul că plata sumei în discuţie s-a realizat ca efect al deschiderii
procedurii insolvenţei împotriva sa şi a faptului că au fost efectuate către creditori, în mod legal,
plăţi în cuantum de 556.676,25 lei, iar plata onorariului de succes a avut ca temei hotărârea
Adunării Generale a Creditorilor din 19 iunie 2015, prin care a fost stabilit în favoarea
administratorului judiciar un onorariu fix în cuantum de 3000 lei şi un onorariu de succes în
procent de 10% din sumele distribuite creditorilor, hotărâre ce nu a fost contestată.
De asemenea, în ceea ce priveşte suma de 17.151 lei, s-a reţinut că aceasta a fost legal
achitată de pârât către UNPIR în temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 şi în considerarea faptului
că după deschiderea procedurii a fost recuperată, prin răscumpărarea unităţilor de fond deţinute
de reclamantă, suma de 857.550,89 lei, statuări pe care le-a apreciat ca nelegale şi netemeinice.
A menţionat faptul că este real faptul că prin hotărârea intermediară nr. 196 din 9
aprilie 2015 a Tribunalului Botoşani a fost deschisă procedura insolvenţei împotriva
reclamantei, cu consecinţa desemnării pârâtului CII B. ca administrator judiciar, iar prin
hotărârea din 19 iunie 2015 a Adunării Creditorilor a fost stabilit în favoarea practicianului în
insolvenţă un onorariu fix în sumă de 3000 lei şi un onorariu de succes în procent de 10% din
sumele distribuite creditorilor, dacă distribuirile vor avea loc în termen de 2 luni de la data
şedinţei Adunării Creditorilor. Ulterior însă, prin decizia nr. 375 din 24.09.2015 a Curţii de
Apel Suceava, sentinţa sus menţionată a fost schimbată în totalitate, cu consecinţa respingerii
cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă formulată de creditoarea SC D. SRL,
cu motivarea că nu este incidentă prezumţia de insolvenţă şi că reclamanta/debitoare apelantă
a făcut dovada faptului că deţinea disponibilităţile băneşti necesare pentru acoperirea tuturor
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datoriilor, disponibilităţi materializate în unităţi de fond..., care puteau fi oricând convenite în
numerar.
În contextul în care, în faza procesuală a apelului, cererea de deschidere a procedurii
insolvenţei a fost respinsă, în cauză au devenit incidente disp. art. 72 alin. 4 din Legea nr.
85/2014, potrivit cărora, în cazul respingerii cererii introductive pe motiv ca debitorul nu se află
în insolvenţă, cererea va fi considerată ca fiind lipsită de orice efect chiar de la data înregistrării
ei. Dispoziţia legală sus menţionată consacră principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară,
reglementând explicit înlăturarea tuturor efectelor juridice ale cererii de deschidere a procedurii
insolvenţei, fără nici o distincţie după cum aceste efecte s-au materializat în măsuri adoptate de
judecătorul sindic, de administratorul judiciar, de Adunarea Creditorilor sau de orice alt
participant la procedură.
În speţă, cu referire la hotărârea Adunării Creditorilor din 19 iunie 2015, aceasta
materializează un efect al admiterii cererii de deschidere a procedurii prin hotărârea
intermediară nr. 196/2015 (întrucât, în absenţa sentinţei de deschidere a procedurii, Adunarea
Creditorilor nu putea fi constituită şi nu putea adopta hotărâri sau măsuri), ori desfiinţarea
acestei hotărâri intermediare în calea de atac a apelului atrage desfiinţarea tuturor actelor
adoptate în temeiul ei şi, în considerarea art. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, lipseşte de
eficienţă juridică şi hotărârea Adunării Creditorilor, care nu mai poate constitui temei pentru
încasarea onorariului stabilit în favoarea administratorului judiciar.
A admite ipoteza contrară şi a considera că, deşi cererea de deschidere a procedurii
insolvenţei a fost respinsă prin hotărâre definitivă, actele şi măsurile efectuate de participanţii
la procedură în perioada cuprinsă între data pronunţării hotărârii intermediare şi data
soluţionării apelului ar rămâne valabile ar echivala cu recunoaşterea efectelor unor acte juridice
care nu ar fi putut fi adoptate/încheiate în absenţa cererii de deschidere a procedurii şi, implicit,
cu încălcarea ari. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. Raţionamentul expus anterior nu este. cu
nimic infirmat de împrejurarea că hotărârea intermediară de deschidere a procedurii arc caracter
executoriu în raport de disp. art. 43 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.
În acest sens, potrivit art. 448 alin. 1 pct. 10 cod procedură civilă, hotărârile primei
instanţe sunt executorii de drept în toate cazurile în care legea prevede expres aceasta, dar
potrivit art. 448 alin. 2 din acelaşi cod, executarea hotărârilor prevăzute Ia alin. 1 are caracter
provizoriu. Faţă de dispoziţia legală sus menţionată, toate efectele unei hotărâri executorii de
drept se consolidează numai în măsura în care acea hotărâre rămâne definitiva, în caz contrar
ele fiind desfiinţate cu efect retroactiv.
Faţă de împrejurarea că hotărârea Adunării Creditorilor din 19 iunie 2015 nu a fost
contestată este lipsit de relevanţă, efectele acestei hotărâri, ca şi cele ale actelor şi măsurilor
adoptate ca urmare a admiterii cererii de deschidere a procedurii în primă instanţă, fiind
înlăturate retroactiv prin prisma deciziei nr. 375/2015 a Curţii de Apel Suceava şi a disp. art.
72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.
În altă ordine de idei, atât cheltuielile efectuate în temeiul art. 39 alin. 7 din Legea nr.
85/2014, cât şi onorariul administratorului judiciar reprezintă cheltuieli de procedură, necesare
pentru buna desfăşurare a procesului şi se circumscriu noţiunii de cheltuieli de judecată în
accepţiunea definită de art.451 Cod procedură civilă.
În conformitate cu disp. art. 453 Cod procedură civilă, cheltuielile de judecată cad în
sarcina părţii care a pierdut procesul, ori în speţă, faţă de faptul că cererea formulată de
creditoarea SC D. SRL a fost respinsă prin hotărâre judecătorească definitivă şi faţă de faptul
că toate cheltuielile de procedură ocazionate sau generate de această cerere au natura unor
cheltuieli de judecată, obligaţia de a suporta aceste cheltuieli incumbă creditoarei sus
menţionate.
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Dispoziţiile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 nu justifică o concluzie contrară
deoarece acestea se referă la suportarea cheltuielilor din averea debitorului, ori în condiţiile în
care prin decizia nr. 375/2015 a Curţii de Apel Suceava s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat
că reclamanta nu se afla în stare de insolvenţă şi că nu se justifică deschiderea procedurii, nu se
poate pretinde că are calitatea de debitoare şi că obligaţia de a suporta cheltuielile procedurii îi
incumbă indiferent de modul de soluţionare a cererii formulate de creditoare.
În fond, faţă de statuările din decizia nr. 375/2015 a Curţii de Apel Suceava în sensul
că dispunea de lichidităţile necesare pentru acoperirea tuturor creanţelor certe, lichide şi
exigibile, este culpa creditoarei SC D. SRL de a fi iniţiat această procedură în loc să promoveze
o acţiune civilă sau să declanşeze o procedură de executare silită, împrejurare în raport de care
nu se justifică suportarea de către reclamantă a cheltuielilor de procedură prin prisma art. 39
din Legea nr. 85/2014.
În ceea ce priveşte caracterul ilicit al faptei pârâtului CII B. de a dispune plata sumelor
menţionate anterior, solicită să se aibă în vedere împrejurarea că această măsură a fost dispusă
înainte ca hotărârea intermediară de deschidere a procedurii să fi rămas definitivă, respectiv
înainte de a fi stabilit cu caracter definitiv dacă reclamanta se afla în stare de insolvenţă şi dacă
se justifică angajarea acestor proceduri, iar cu referire la onorariul administratorului judiciar,
acesta a fost achitat, cu nesocotirea hotărârii Adunării Creditorilor din 19 iunie 2015.
Din această perspectivă, solicită să se reţină faptul că prin hotărârea sus menţionată a
Adunării Creditorilor s-a stabilit în favoarea practicianului în insolvenţă un onorariu de succes
de 2% din sumele distribuite creditorilor, dacă distribuirile au loc în termen de 2 luni de la data
adunării. Noţiunea de distribuire a sumelor este specifică procedurii de reorganizare şi respectiv
falimentului, fiind reglementată pentru aceste etape de disp. art. 140 alin. 3 din Legea nr.
85/2014 (care face referire la distribuiri pro rata în contul creanţelor prevăzute a se achita în
perioada de reorganizare) şi art. 159 şi urm. din acelaşi act normativ, care se referă la
distribuirea sumelor realizate în urma lichidării. Or, pentru perioada de observaţie, nu există
reglementată posibilitatea administratorului judiciar de a efectua distribuiri de sume, ci doar
posibilitatea de a efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile
obişnuite de exercitare a activităţii curente, aşa încât, plăţile efectuate către creditorii înscrişi în
tabelul preliminar de creanţe nu au caracterul unor distribuiri, motiv pentru care în cauză nu
erau îndeplinite condiţiile prevăzute în hotărârea Adunării Creditorilor din 19 iunie 2015, care
se refereau expres la efectuarea de distribuiri, şi nu la plăţi. Mai mult decât atât, cheltuielile de
procedură nu se justificau a fi achitate în considerarea disp. art. 87 alin. 1 din Legea nr. 85/2014,
deoarece acestea exced condiţiilor obişnuite de desfăşurare a activităţii curente.
Nu în ultimul rând, caracterul ilicit al faptei administratorului judiciar de a dispune
efectuarea de plăţi către creditori rezultă, pe de o parte, din nesocotirea art. 112 alin. 1 din Legea
nr. 85/2014, aspect reţinut prin sentinţa nr. 512/2015 a Tribunalului Botoşani, dar şi prin
sentinţa apelată, iar, pe de altă parte, şi din nesocotirea art. 111 alin. 6 din acelaşi act normativ,
potrivit cărora creanţele înscrise provizoriu vor avea toate drepturile prevăzute de lege cu
excepţia dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire.
Întrucât tabelul definitiv întocmit de pârât a fost desfiinţat ca fiind nelegal întocmit
prin sentinţa nr. 512/2015 a Tribunalului Botoşani şi cum în considerarea tabelului preliminar
creditorii nu erau îndreptăţiţi să încaseze sume propuse spre distribuire, este evident faptul că
nu au fost îndeplinite condiţiile stipulate în hotărârea Adunării Creditorilor din 19 iunie 2015
pentru încasarea de către practicianul în insolvenţă a onorariului de succes.
În considerarea tuturor acestor argumente, solicită admiterea apelului şi schimbarea
parţială a sentinţei apelate în sensul admiterii în parte a acţiunii şi obligării pârâtului Cabinet
Individual de Insolvenţă la plata sumelor de 17.151 lei şi respectiv 61.837,81 lei cu titlul de
daune, cu menţinerea celorlalte dispoziţii ale hotărârii.
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În temeiul art. 453 cod procedură civilă, solicită şi obligarea pârâtului CII B. la plata
cheltuielilor de judecată din ambele faze procesuale.
Prin întâmpinare, intimatul – pârât Cabinet Individual de Insolventa B., a solicitat
respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind legală şi
temeinică.
Criticile formulate de către apelantă în ceea ce priveşte aspectele reţinute de prima
instanţă prin sentinţa civilă nr. 303/28.12.2018 pot fi sintetizate după cum urmează: desfiinţarea
sentinţei civile nr. 196/09.04.2015, pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. ../40/2015,
prin decizia nr. 375/24.09.2015, a Curţii de Apel Suceava, ar atrage incidenţa dispoziţiilor art.
72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014; condiţiile prevăzute în hotărârea Adunării Creditorilor din 19
iunie 2015 nu ar fi fost îndeplinite, motiv pentru care încasarea onorariului de succes ar avea
caracter ilicit; efectuarea de către intimată a plăţilor către creditori s-ar fi realizat cu încălcarea
dispoziţiilor art. 112 alin. 1 şi art. 111 alin. 6 din Legea nr. 85/2014.
În ceea ce priveşte criticile aduse de către apelantă sentinţei instanţei de fond, le-a
apreciat ca nefondate, pentru următoarele motive:
Principalul argument pe care apelanta îşi sprijină cererea de apel îl constituie faptul că,
urmare a respingerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei în faza procesuală a apelului,
ar deveni incidente prevederile art. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, consecinţa fiind cea a
repunerii părţilor în situaţia anterioară, or textul de lege are în vedere situaţia respingerii cererii
de deschidere a procedurii insolvenţei de către judecătorul sindic în etapa procesuală a judecăţii
în primă instanţă, iar nu ipoteza admiterii apelului formulat de către debitor împotriva sentinţei
prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei.
Aşa cum rezultă din înscrisurile existente la dosarul cauzei, societatea A. S.R.L. se
regăseşte în cea de-a doua ipoteză, în care nu sunt aplicabile prevederile art. 72 alin. 4 din lege,
respectiv în situaţia în care, la cererea unui creditor, judecătorul sindic admite cererea de
deschidere a procedurii insolvenţei, iar în apelul debitorului constată că nu sunt îndeplinite
condiţiile deschiderii procedurii insolvenţei, admite apelul apelantului debitor şi respinge
cererea creditorului de deschidere a procedurii insolvenţei.
Astfel, prin sentinţa civilă nr. 196 din data de 09.04.2015, pronunţată de Tribunalul
Botoşani în dosarul nr. .../40/2015, s-a dispus admiterea cererii formulate de către creditorul D.
S.R.L. şi deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei A. S.R.L., fiind
desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvenţă B..
Ulterior, prin Decizia nr. 375 din 24.09.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul
nr. ../40/2015, s-a dispus admiterea apelului declarat de către debitoarea A. S.R.L. şi schimbarea
în tot a sentinţei apelate, în sensul că admite contestaţia şi respinge ca nefondată cererea de
deschidere a procedurii insolvenţei.
Însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, dacă
judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenţă, respinge cererea
creditorului, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei, sfera de
aplicare a acestei prevederi neputând fi extinsă şi la situaţia desfiinţării sentinţei prin care s-a
dispus deschiderea procedurii insolvenţei în etapa procesuală a apelului. Or, prin sentinţa civilă
nr. 196 din 09.04.2015, pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. ../40/2015, judecătorulsindic a reţinut că societatea A. S.R.L. se afla în stare de insolvenţă şi, pe cale de consecinţă, a
dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva acesteia, procedura desfăşurându-se până
la momentul desfiinţării hotărârii prin Decizia nr. 375/24.09.2015 a Curţii de Apel Suceava.
De altfel, concluzia inaplicabilităţii prevederilor art.72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014
decurge din interpretarea sistematică a normei legale, respectiv prin coroborarea acestor
prevederi cu cele ale art.46 alin.1 şi art.43 alin. 5 lit. a), art. 57 alin. 13 din Legea nr. 85/2014.
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Menţionează că dispoziţiile art.57 alin. 13 din Legea nr. 85/2014 reglementează
situaţia onorariului practicianului în insolvenţă şi a cheltuielilor de procedură în cazul
desfiinţării pentru orice motive a hotărârii de deschidere a procedurii, în considerarea faptului
că angajarea acestor cheltuieli este inevitabilă în această ipoteză, faţă de caracterul executoriu
al sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei.
Necesitatea stabilirii persoanelor cărora le incumbă obligaţia suportării acestor
cheltuieli derivă din faptul că, sub imperiul vechii reglementări s-a pus problema suportării
cheltuielilor în ipoteza respingerii acţiunii în atragerea răspunderii formulate de către
lichidatorul judiciar, însă s-a apreciat că cheltuielile aferente unui asemenea demers nu pot fi
puse în sarcina practicianului în insolvenţă, întrucât nu poate fi reţinută o culpă procesuală a
acestuia, prin prisma faptului că nu valorifică un drept propriu.
A apreciat că nu se poate reţine în sarcina practicianului în insolvenţă obligaţia de a
suporta cheltuielile ocazionate de desfăşurarea procedurii insolvenţei în ipoteza desfiinţării
hotărârii de deschidere a procedurii, în condiţiile în care, pe de o parte, cererea de deschidere
este formulată de către unul dintre creditori, iar pe de altă parte, de faptul că practicianul în
insolvenţă nu are calitatea de parte în proces, ci de organ care aplică procedura.
Legiuitorul a pus la dispoziţia debitorului mijloace de prevenire a producerii unor
eventuale prejudicii cauzate de deschiderea procedurii insolvenţei, prin reglementarea în
cuprinsul art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014 a posibilităţii suspendării de către instanţa
de apel a sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei. Posibilitatea suspendării sentinţei de
deschidere a procedurii insolvenţei a fost reglementată tocmai datorită caracterului executoriu
al hotărârii de deschidere a procedurii şi a inaplicabilităţii principiului repunerii părţilor în
situaţia anterioară în cazul desfiinţării acesteia în apel.
De asemenea, a arătat faptul că reclamanta şi-a întemeiat cererea de chemare în
judecată pe dispoziţiile ce reglementează răspunderea civilă delictuală, în cauză fiind incidente
prevederile art. 182 alin.1 din Legea nr. 85/2014, conform cărora administratorul judiciar poate
fi tras la răspundere pentru exercitarea atribuţiilor cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. În
condiţiile în care, administratorul judiciar a acţionat cu bună-credinţă, în limitele atribuţiilor
prevăzute de lege şi a informaţiilor disponibile, apreciază că acesta nu poate fi tras la
răspundere, cu atât mai mult cu cât nu se poate reţine nici întrunirea celorlalte condiţii ale
răspunderii civile delictuale.
Pentru considerentele expuse, apreciază că sunt nefondate susţinerile apelantei privind
incidenţa în prezenta cauză a dispoziţiilor art.72 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, motivat de faptul
că acestea sunt aplicabile doar în situaţia respingerii de către judecătorul sindic a cererii de
deschidere a procedurii insolvenţei, ipoteză ce nu este dată în prezenta cauză.
În ceea ce priveşte critica referitoare la faptul că nu ar fi fost îndeplinite condiţiile
prevăzute în hotărârea Adunării Creditorilor din 19 iunie 2015, iar încasarea onorariului de
succes ar avea caracter ilicit. A menţionat că prin sentinţa civilă nr. 196/09.04.2015, pronunţată
de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. ../40/2015, s-a dispus desemnarea în calitate de
administrator judiciar provizoriu a CII B., cu un onorariu provizoriu de 2.000 lei.
Din coroborarea dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. d) cu cele ale art. 57 alin. 12 rezultă că
onorariul stabilit de către judecătorul-sindic este provizoriu, urmând a fi reevaluat la momentul
confirmării administratorului judiciar în adunarea creditorilor sau de către judecătorul-sindic,
dacă adunarea creditorilor nu a făcut-o. Astfel, prin Hotărârea Adunării creditorilor din data de
19.06.2015 s-a aprobat onorariul administratorului judiciar în cuantum de 3.000 lei şi un
onorariu de succes în cuantum de 1096 din sumele distribuite creditorilor, dacă distribuirile vor
fi efectuate în termen de 2 luni de la data şedinţei adunării creditorilor.
A învederat faptul că nu s-a formulat nicio acţiune în anularea Hotărârii Adunării
creditorilor din data de 19.06.2015, iar desfiinţarea hotărârii prin care s-a dispus deschiderea
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procedurii insolvenţei împotriva debitoarei A. S.R.L. nu poate avea drept consecinţă lipsirea de
efecte juridice a hotărârii adunării creditorilor, efectele produse până la desfiinţarea sentinţei de
deschidere a procedurii fiind consecinţa caracterului executoriu al acesteia.
Tot în considerarea caracterului executoriu al hotărârii prin care s-a dispus deschiderea
procedurii insolvenţei s-au angajat şi cheltuielile de procedură, acestea fiind susţinute de
înscrisurile aflate la dosarul nr. ../40/2015, obligaţia suportării acestora revenind părţii aflate în
culpă procesuală.
A apreciat că în mod corect a reţinut instanţa de fond că aceste cheltuieli în sumă de
61.837,81 lei suportate de către apelanta sunt consecinţa deschiderii şi desfăşurării procedurii
de insolvenţă cu privire la societatea reclamantă, inclusiv a plăţii sumei de 556.676,25 lei către
creditori în procedura insolvenţei, plată despre care instanţa a apreciat că este legală şi că nu a
adus niciun prejudiciu în patrimoniul reclamantei. De asemenea, instanţa reţine că onorariul de
succes a fost stabilit în favoarea administratorului judiciar prin hotărârea adunării generale a
creditorilor din 19.06.2015, iar reclamanta nu a susţinut în cerere că această hotărâre prin care
s-a stabilit, printre altele, onorariul de succes al administratorului judiciar ar fi nelegală.
Deşi argumentele cuprinse în cererea de apel vizează, în principal, lipsirea de efecte
juridice a hotărârilor adunării creditorilor, ca urmare a desfiinţării sentinţei de deschidere a
procedurii insolvenţei, apelanta invocă tocmai nerespectarea condiţiilor uneia dintre aceste
hotărâri, respectiv a Hotărârii Adunării creditorilor din data de 19.06.2015. Astfel, apelanta
apreciază că onorariul de succes încasat de către administratorul judiciar nu era datorat, motivat
de faptul că în cuprinsul Hotărârii Adunării creditorilor din data de 19 iunie 2015 s-a prevăzut
onorariul de succes stabilit prin raportare la cuantumul sumelor distribuite, iar noţiunea de
distribuiri de sume este specifică procedurii de reorganizare, respectiv falimentului. De altfel,
în cuprinsul aceleiaşi hotărâri, semnate şi de către administratorul special al societăţii debitoare,
doamna C., s-a aprobat răscumpărarea tuturor titlurilor de participare şi distribuirea sumelor
rezultate către creditori.
Prin urmare, chiar şi în măsura în care nu ar exista identitate de semnificaţie între
noţiunea de „distribuire de sume către creditori” şi „plata creditorilor cunoscuţi”, o astfel de
eroare în alegerea termenilor nu este de natură să conducă la concluzia îndeplinirii elementelor
răspunderii civile delictuale, nefiind întrunite cerinţele prevăzute de art. 182 din Legea nr.
85/2014.
A mai arătat că, apelanta solicită obligarea Cabinetului Individual de Insolvenţă B. la
plata sumei de 17.151 lei, reprezentând suma achitată UNPIR, respectiv a sumei de 61.837,81
lei, reprezentând onorariu de succes şi cheltuieli de procedură, deşi admite că aceste sume au
natura unor cheltuieli de judecată, subliniind, totodată, că obligaţia de a suporta aceste cheltuieli
incumbă creditoarei D. S.R.L, astfel că, nu se poate considera că practicianul în insolvenţă,
desemnat de către judecătorul-sindic şi confirmat de către adunarea creditorilor să îndeplinească
atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, s-ar putea afla în culpă procesuală, cu consecinţa
suportării cheltuielilor reprezentând onorariul de succes şi cheltuieli de procedură, precum şi a
sumei achitate UNPIR.
Suportarea acestor cheltuieli din averea debitoarei A. S.R.L. s-a realizat în temeiul
dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr. 85/2014, conform cărora toate cheltuielile aferente
procedurii, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură
efectuate de administratorul judiciar vor fi suportate din averea debitorului.
Potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. 13 din lege, în situaţia desfiinţării hotărârii de
deschidere a procedurii insolvenţei, plata onorariului practicianului şi a cheltuielilor de
procedură va fi suportată de pârât sau reclamant, potrivit reglementărilor privitoare la
cheltuielile de judecată din Codul de procedură civilă.
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În condiţiile în care plata onorariului şi a cheltuielilor de procedură s-a efectuat în
timpul procedurii din averea debitoarei, a apreciat că apelanta avea la îndemână, un drept de
regres împotriva părţii aflate în culpă procesuală, însă în niciun caz împotriva practicianului în
insolvenţă, motivat de faptul că acesta are calitatea de organ care aplică procedura, conform art.
40 alin.1 din Legea nr. 85/2014.
A apreciat că nu poate fi reţinută o culpă procesuală în sarcina administratorului
judiciar, motivat de faptul că acesta nu îşi valorifică un drept propriu, ci acţionează în calitate
de organ care aplică procedura, acesta fiind şi motivul pentru care dispoziţiile art. 57 alin. 13
exclud posibilitatea obligării practicianului la plata acestor cheltuieli.
Menţionează de asemenea că apelanta nu îşi motivează în vreun fel solicitarea de a se
dispune obligarea intimatei la plata sumei de 17.151 lei, cu toate că o astfel de motivare ar fi
fost necesară, în condiţiile în care achitarea acestei sume este consecinţa respectării de către
intimată a hotărârii adunării creditorilor din data de 29.06.2015, precum şi a voinţei societăţii
reclamante, exprimate prin administratorul special, concretizată în răscumpărarea tuturor
unităţilor de fond deţinute de apelantă la ...
Astfel, la data de 10.07.2015 a fost încasată în contul societăţii debitoare suma de
857.550,89 lei, reprezentând contravaloarea titlurilor de participare deţinute de societate la
fondul de investiţii.
Efectuarea plăţii sumei de 17.151 lei către UNPIR a avut la bază prevederile legale
anterior menţionate, motiv pentru care nu se poate reţine în sarcina intimatei săvârşirea vreunei
activităţi ilicite, element esenţial pentru atragerea răspunderii practicianului în insolvenţă
În aceste condiţii, instanţa de fond a reţinut în mod corect că este neîntemeiată
susţinerea reclamantei în sensul că a suferit un prejudiciu în sumă de 17.151 lei urmare a unor
fapte ilicite ale administratorului judiciar, iar în absenţa unei fapte ilicite şi a unui prejudiciu nu
poate fi vorba despre răspundere delictuală, soluţia instanţei de fond fiind la adăpostul oricărei
critici.
Cu titlu preliminar, a făcut precizarea că plăţile efectuate de către administratorul
judiciar din contul societăţii debitoare au vizat doar creanţe certe, lichide şi exigibile, în limitele
necontestate de către societatea debitoare A. SRL, temeiul legal în baza căruia au fost efectuate
plăţile către creditorii cunoscuţi fiind art. 178 din Legea nr. 85/2014. În condiţiile în care tabelul
definitiv a fost întocmit de către intimată cu respectarea dispoziţiilor legale, aceasta îndeplinind
o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta, apreciază
că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii administratorului judiciar.
Apreciază că administratorul judiciar a procedat în mod corect la întocmirea tabelului
definitiv de creanţe la data stabilită de judecătorul sindic prin sentinţa de deschidere a procedurii
insolvenţei, respectiv la 13.07.2015, decizia de efectuare a plăţilor către creditori fiind
considerată oportună de către intimată, atât din perspectiva posibilităţii închiderii procedurii
fără radierea societăţii, cât şi din perspectiva evitării prejudicierii creditorilor societăţii.
Instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că, prin raportare la dispoziţiile art. 178
din Legea nr. 85/2014, este permisă efectuarea de plăţi în perioada de observaţie care depăşesc
condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.
87 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
Prin urmare, în condiţiile în care, pe de o parte, plata creditorilor cunoscuţi, în limitele
necontestate de către societatea debitoare, s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale, iar pe
de altă parte, hotărârea adunării creditorilor din data de 19.06.2015 nu a fost contestată pentru
motive de nelegalitate, a apreciat că onorariul de succes al practicianului în insolvenţă a fost în
mod corect achitat intimatei.
Pentru toate considerentele menţionate, a solicitat respingerea ca nefondat a apelului
formulat de către societatea A. S.R.L..
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Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi
lucrărilor dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea reţine următoarele :
Temeiul de drept al cererii introductive este reprezentat de prevederile art. 1349, 1357,
1358, 1381, 1385 Cod civil, precum şi Legea nr. 85/2014 (este prezentată generic, fără a se face
trimitere la norma incidentă, deşi cererea este formulată de reclamantă printr-un specialist al
dreptului). Analizând textele incidente invocate din Codul civil, instanţa de apel apreciază că
se face trimitere la normele ce reglementează răspunderea civilă delictuală (condiţiile generale
privitoare la faptă, prejudiciu şi modalitatea de acoperire a acestuia). Raportat la soluţia
pronunţată de prima instanţă, Curtea este chemată, probabil, să stabilească dacă există
posibilitatea ca, pe calea unei acţiuni separate, se poate angaja răspunderea delictuală a
practicianului în insolvenţă pentru pretinse fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor în cadrul
unei proceduri reglementate de prevederile Legii nr. 85/2014.
Norma generală ce reglementează diferitele feluri de răspundere ale practicianului în
insolvenţă pentru exercitarea defectuoasă a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 este
reprezentată de prevederile art. 182 din Legea nr. 85/2014. Această normă reprezintă un element
de noutate faţă de reglementarea anterioară. Acest text cuprinde două ipoteze distincte (alin. 1
şi alin. 2). Din modul de redactare al celor două alineate (cel de-al doilea alineat îl completează
pe cel dintâi prin înserarea formulei introductive „în afara dispoziţiilor alineatului precedent,
(...)”), Curtea apreciază că alin. 1 reglementează răspunderea practicianului în insolvenţă ce
poate fi angajată de judecătorul sindic, în cadrul procedurii insolvenţei, alin. 2 reglementând
răspunderea acestuia, potrivit normelor dreptului comun. Alin. 3 reglementează o clauză de
nerăspundere a administratorului/lichidatorului judiciar care acţionează cu bună-credinţă, în
limitele atribuţiilor prevăzute de lege şi a informaţiilor disponibile.
Cum reclamantul a invocat drept temei dispoziţiile privind răspunderea civilă
delictuală, norma relevantă din materia insolvenţei este reprezentată de prevederile art. 182 alin.
2 din Legea nr. 85/2014, dispoziţie subsecventă celei de la alin. 1 privitoare la răspunderea
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar pentru exercitarea atribuţiilor cu rea-credinţă
sau gravă neglijenţă. Astfel, Curtea apreciază că, o acţiune separată, întemeiată pe dispoziţiile
art. 182 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, poate fi formulată doar în situaţia în care Legea nr.
85/2014 nu prevede remedii pentru înlăturarea acţiunilor delictuale ale administratorului/
lichidatorului judiciar apte să producă prejudicii.
În cuprinsul cererii de apel, reclamanta face trimitere la încălcarea unor dispoziţii din
Legea nr. 85/2014, respectiv prevederile art. 39 alin. 1, 87 alin. 1, 112 alin. 1, 140 alin. 3 şi 159
şi următoarele, aceste încălcări constituind, în opinia apelantei, fapta ilicită ce a produs
prejudiciul reclamat prin cererea introductivă şi precizat prin apelul formulat (17.151 lei,
respectiv 61.837,81 lei). Se poate face trimitere, în esenţă, la nerespectarea deliberărilor din
hotărârea adunării creditorilor consemnată în p.v. nr. 438/18.06.2015.
Instanţa de apel consideră că se impune a se face o precizare de esenţă în ceea ce
priveşte soluţionarea prezentului apel, în condiţiile în care reclamantul a apelat la prevederile
dreptului comun în materia răspunderii civile delictuale, instanţa nu poate efectua verificări
asupra exercitării atribuţiilor de către administratorul judiciar, în condiţiile în care acesta este
în competenţa exclusivă a judecătorului sindic, în raport de prevederile art. 45 alin. 1 lit. j şi art.
45 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Se poate observa că legiuitorul pune la îndemâna persoanelor
interesate posibilitatea de a formula contestaţie în temeiul art. 59 alin. 5 din Legea nr. 85/2014
împotriva raportului depus de administratorul judiciar privitor la descrierea modului în care şia îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea
debitorului (art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014). Mai mult, în art. 342 alin. 1 din Legea nr.
85/2014 se reglementează, cu caracter de principiu, că „Dispoziţiile prezentei legi se
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completează, în măsura în care nu contravin cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale
Codului civil”.
Aşadar, nu pot fi acceptate mai multe proceduri deschise persoanelor interesate de a
supune controlului judecătoresc activitatea administratorului judiciar/lichidatorul judiciar,
normele Codului civil putând fi aplicate doar în măsura în care legea specială – în speţă Legea
nr. 85/2014 – nu reglementează, şi numai în măsura compatibilităţii.
În considerarea celor ce preced, Curtea apreciază că nu se impune a se face analiza
plăţilor efectuate de către administratorul judiciar în perioada în care debitoarea s-a aflat în
procedura insolvenţei, această verificare fiind în competenţa exclusivă a judecătorului sindic –
a se vedea dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. j raportat la art. 59 alin. 5 din Legea nr. 85/2014,
dispoziţii de care apelanta nu a uzat, neavând astfel relevanţă analiza privitoare la împrejurarea
că termenul de „distribuire” este specific procedurii falimentului.
În consecinţă, Curtea apreciază că prevederile art. 182 alin. 2 din Legea nr. 85/2014,
ce permit angajarea răspunderii civile delictuale (la care reclamanta a făcut trimitere în petitul
cererii introductive), pot fi uzate doar în măsura în care partea interesată nu avea deschisă calea
unei cereri reglementate de prevederile Legii nr. 85/2014, or, aşa cum s-a precizat anterior,
acest din urmă act normativ reglementa o astfel de procedură, de care reclamanta nu a uzat.
Faţă de cele ce preced, Curtea, în considerarea dispoziţiilor art. 480 alin. 1 Cod
procedură civilă apreciază drept legală şi temeinică soluţia pronunţată de prima instanţă, motiv
pentru care va respinge apelul ca nefondat.
Cum apelanta a căzut în pretenţii, Curtea, în temeiul art. 453 alin. 1 raportat la art. 451
alin. 2 Cod procedură civilă (se apreciază ca justă suma de 1000 lei cu titlu de onorariu
avocaţial), urmează a obliga apelanta la plata cheltuielilor de judecată din apel către intimată.
7. Răspunderea Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (fostul
FPVS) în cazul producerii unui accident de circulație în afara drumurilor publice de către
un autovehicul ce nu era asigurat RCA.
Rezumat:
Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (fostul FPVS) răspunde în solidar
cu un conducător auto ce se face vinovat de producerea unui accident de vehicule soldat cu
vătămarea corporală a pasagerului, accident produs în afara drumului public, autovehiculul
în cauză neavând încheiată în acel moment o poliță RCA valabilă.
(Dosar nr. 6197/86/2016, decizia nr. 217 din 27.06.2019)
Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 224 din 5.10.2018, Tribunalul Suceava – Secţia II civilă:
- a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta B.SRL, ca
neîntemeiată;
- a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Biroul
Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) care a preluat calitatea procesuală a
FPVS, ca neîntemeiată;
- a respins acţiunea formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtele B. SRL şi
BAAR (care a preluat calitatea procesuală a FPVS), ca neîntemeiată;
- a admis, în parte, acţiunea formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta C.,
şi a obligat pe pârâta C. la plata către reclamanta A. a daunelor morale în cuantum de 75.000
lei şi la plata daunelor materiale în cuantum de 7.968,25 lei;
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- a obligat pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 2.000 lei,
cu titlu de onorariu avocaţial.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut cu privire la excepţiile invocate în cauză,
respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată atât de pârâta B. SRL, cât şi de
pârâtul BAAR (care a preluat calitatea procesuală a FPVS), că, potrivit art. 36 Cod procedură
civilă, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic
litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.
Identitatea presupusă de calitatea procesuală pasivă este identitatea dintre pârâte şi cel
care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii, respectiv dintre pârâte şi subiectul de
drept care ar putea opune reclamantei un drept ori interes contrar.
Analizând obiectul cererii de chemare în judecată şi motivele de fapt şi de drept invocate
de către reclamantă, respectiv apărările pârâtelor cu privire la calitatea procesuală, prima
instanţă a apreciat că ambele pârâte au calitate procesuală pasivă, aspectele invocate fiind în
legătură cu fondul pretenţiilor deduse judecăţii şi nu cu legitimarea procesuală a pârâtelor.
În acest sens, prima instanţă a reţinut că, potrivit tezei finale a art. 36 Cod procedură
civilă, existenţa sau inexistenţa drepturilor şi obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de
fond, iar, în cauză, faţă de apărările formulate, pârâtele reclamă de fapt nu o lipsă a calităţii
procesuale, ci o inexistenţă a obligaţiilor pe care reclamanta pretinde că acestea le-ar avea.
Motivele invocate de pârâtul FPVS (însuşit de continuatorul acestuia în proces BAAR)
în sensul că accidentul nu a avut loc pe un drum public, nefiind incidentă obligaţia de garanţie
a fondului, se circumscriu unor apărări în strânsă legătură cu fondul cauzei, tinzând la invocarea
inexistenţei obligaţiei de acordare a despăgubirii, chestiune de fond.
Motivele invocate de către pârâta B. SRL în sensul că între pârâta C. şi aceasta nu există
un raport de prepuşenie, pentru a-i putea fi atrasă răspunderea, respectiv în sensul că nedeţinerea
unei poliţe de asigurare RCA pentru ATV-ul închiriat de aceeaşi pârâtă nu generează în sarcina
sa o obligaţie de reparare a prejudiciului, se circumscriu, de asemenea, unor apărări în strânsă
legătură cu fondul cauzei, tinzând la invocarea inexistenţei obligaţiei de acordare a despăgubirii,
chestiune de fond.
Pentru aceste considerente, instanţa a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive
invocate de pârâta B. SRL şi de pârâtul BAAR (care a preluat calitatea procesuală a FPVS), ca
neîntemeiate.
Cu privire la situaţia de fapt, astfel cum aceasta se deduce din susţinerile părţilor şi din
probele administrate în cauză, tribunalul a reţinut următoarele:
În data de 14.04.2015, reclamanta A. împreună cu pârâta C. şi alte două persoane au
închiriat două ATV-uri de la pârâta B. SRL, ATV-uri parcate în vecinătatea Mănăstirii D., cu
intenţia de a se plimba în zonă. Reclamanta a însoţit-o pe pârâtă pe ATV-ul condus de aceasta
din urmă. Acestea au urcat pe un drum forestier şi, în vecinătatea cantonului silvic E., au părăsit
drumul forestier. În afara drumului forestier, pârâta C. a încercat să urce o pantă iar în momentul
urcuşului ATV-ul s-a răsturnat şi a prins-o pe reclamantă sub caroseria sa.
Niciunul dintre cei patru martori nu a asistat la accident, martora F. arătând că nu a fost
de faţă la eveniment martora G. arătând că atunci când a avut loc accidentul era în .. cu familia,
martorul H. arătând că atunci când a ajuns la faţa locului ATV-ul se răsturnase deja, iar martora
I. arătând că s-a plimbat şi ea cu ATV-ul în acea zi, dar nu şi atunci când a avut loc evenimentul.
În legătură cu evenimentul din data de 14.04.2015 s-a format dosarul penal nr. .../P/2015
al Parchetului de pe lângă Judecătoria .. (ataşat la dosarul cauzei), finalizat cu Ordonanţa de
clasare din 19.08.2015. Potrivit referatului cu propunerea de clasare a cauzei (în ceea ce o
priveşte pe pârâta C., cauza fiind clasată în considerarea lipsei plângerii prealabile), pârâta este
cea care a luat în primire ATV-ul iar, după ce reclamanta şi pârâta au plecat din parcare, după
aproximativ 2-3 km, cea din urmă „pe o păşune situată în vecinătatea cantonului silvic E. din
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cartierul D., datorită lipsei de experienţă şi a terenului denivelat, a pierdut controlul ATV-ului,
răsturnându-se pe o parte, pasagera care era în spate (A.) fiind prinsă sub caroseria
motociclului.”
Potrivit aceluiaşi referat, „din cercetările efectuate, a rezultat că vinovată de producerea
evenimentului şi de vătămarea corporală a numitei A. se face numita C.”, acelaşi referat făcând
referire şi la faptul că numita A. a fost examinată de specialiştii SML, eliberându-se certificat
medico-legal nr. .../A1 din 10.07.2015, acordându-i-se un nr. de 100-120 zile de îngrijiri
medicale.
Astfel, potrivit raportului de constatare medico-legală nr. ../A1 din 10.07.2015 eliberat
de SML. „din examinarea numitei A. şi a documentelor medicale întocmite pe numele său
rezultă că prezintă politraumatism cu fractură cominutivă aripă sacrată dreaptă şi ram iliopubian stâng cu detaşare de fragment osos cu disjuncţie pubiană şi entorsă mediotarsiană
dreaptă, ce au putut fi produse prin comprimare sub corp greu, posibil în cadrul unui accident
rutier, în condiţiile stabilite prin anchetă, putând data din 14.04.2015. Leziunile pot necesita
100-120 zile de îngrijiri medicale.”
În ceea ce priveşte apărările pârâtei C. cu privire la aspectele constatate în dosarul penal
nr. ../P/2015 - referitoare la faptul că, deşi înscrisurile emană de la autoritate publică, ele nu
conţin adevăruri absolute, care să nu poată fi înlăturate în cadrul unor dezbateri contradictorii
– instanţa a reţinut caracterul întemeiat al acestora. În acest sens, prima instanţa a reţinut că în
dosarul penal nr. ../P/2015 nu s-a stabilit cu putere de lucru judecat vinovăţia pârâtei în
producerea evenimentului din 14.04.2015, în condiţiile faptice acolo reţinute, pârâta, ca de
altfel, toate părţile în cauză, având posibilitatea de a proba, în condiţiile legii, elemente faptice
obiective sau subiective diferite de acelea statuate în dosarul penal.
Însă, totodată, tribunalul a reţinut că aspectele statuate în dosarul penal cu privire la
evenimentul din data de 14.04.2015, inclusiv cu privire la vinovăţia pârâtei C., urmează a fi
reţinute în cauză ca probe ale vinovăţiei pârâtei în săvârşirea unei fapte ilicite în data de
14.04.2015, faptă ilicită ce a dus la vătămarea corporală a reclamantei; tribunalul a reţinut
valoarea probantă a aspectelor statuate în dosarul penal în considerarea faptului că acestea se
coroborează cu probele administrate, în condiţii de contradictorialitate, în prezenta cauză.
Astfel, lipsa de experienţă a pârâtei, constatată de organele de cercetare penală, a fost
invocată de către reclamantă şi chiar recunoscută de către pârâtă. Prin întâmpinare, pârâta C. a
invocat faptul că evenimentul nu s-a produs din culpa sa, ci din culpa reclamantei care a insistat
să o însoţească în ciuda avertismentului în legătură cu lipsa de experienţă şi care, în ciuda
atenţionărilor repetate ale pârâtei, prin mişcările sale ar fi balansat ATV-ul al cărui control
pârâta l-a pierdut. Aceste afirmaţii ale pârâtei au valoarea unei mărturisiri spontane calificate,
aceasta recunoscând faptul alegat de reclamantă – reţinut şi de organele de cercetare – şi
adăugând unele elemente în strânsă legătură cu acesta în vederea negării, în fapt, a celor
imputate. Însă, din probele administrate nu rezultă că pârâta, într-adevăr, ar fi avertizat-o pe
reclamantă în legătură cu lipsa sa de experienţă şi că reclamanta şi-ar fi asumat astfel riscul
lipsei de experienţă; de asemenea, nu rezultă din probele administrate că reclamanta, prin
conduita sa – pârâta făcând referire la agitaţia reclamantei ori la mişcări bruşte ale reclamantei
– ar fi avut vreo influenţă cauzală în producerea evenimentului. Aşadar, afirmaţiile pârâtei în
sensul culpabilităţii reclamantei nu sunt susţinute de probele administrate. Totodată, astfel cum
pârâta pretinde că reclamanta şi-ar fi asumat un risc câtă vreme a acceptat să urce pe ATV
cunoscând lipsa de experienţă a pârâtei (element subiectiv neprobat în cauză), din chiar
susţinerile pârâtei rezultă că aceasta, cunoscând că îi lipsea experienţa (aspect probat în cauză),
avea posibilitatea de a preîntâmpina producerea evenimentului, fie prin oprirea deplasării, fie
prin evitarea deplasării pe un teren în pantă.
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În legătură cu locul în care a avut loc răsturnarea motociclului, reclamanta a făcut
referire la un tăpşan, pârâta identificându-l ca o pantă uşoară. Referatul cu propunerea de clasare
a cauzei întocmit în dosarul penal nr. ../P/2015 îl identifică drept un teren denivelat iar martora
I., care s-a deplasat, ulterior producerii evenimentului, la locul producerii acestuia, a declarat
că ATV-ul s-a răsturnat în pădure pe o pantă foarte, foarte abruptă, locul răsturnării nefiind un
drum din pădure, ci un loc în care erau copaci, paralel cu drumul forestier.
Faţă de toate aceste aspecte, tribunalul a apreciat că probele administrate relevă faptul
că în data de 14.04.2015, pârâta C., deşi lipsită de experienţă, având-o ca pasager în spatele său
pe reclamanta A., pe ATV-ul închiriat de la pârâta B.SRL, a înţeles să se depărteze de un drum
amenajat (drum forestier) şi, la urcarea unei pante, a pierdut controlul ATV-ului, care s-a
răsturnat, prinzând-o pe reclamantă sub caroseria sa.
În legătură cu vătămarea corporală suferită de reclamantă s-a reţinut printr-un raport de
constatare medico-legală din 10.07.2015, ale cărui concluzii nu au fost contestate în cauză, că
reclamanta prezintă politraumatism cu fractură cominutivă aripă sacrată dreaptă şi ram iliopubian stâng cu detaşare de fragment osos cu disjuncţie pubiană şi entorsă mediotarsiană
dreaptă, ce au putut fi produse prin comprimare sub corp greu, leziunile putând necesita 100120 zile de îngrijiri medicale.
În drept, având în vedere temeiurile juridice invocate de către reclamantă şi faptul că la
data producerii evenimentului pentru vehiculul în cauză nu era încheiată o poliţă de asigurare
RCA, precum şi daunele a căror reparare a fost solicitată – prima instanţa a reţinut disp art.
1349 din Codul civil, art.1369 alin. 1 din Codul civil, art. 1381 alin. 1 şi 2 din Codul civil, art.
1387 din Codul civil, art. 1388 din Codul civil.
Dispoziţiile art. 1392 din Codul civil, invocate de către reclamantă, nu îşi găsesc
aplicarea în cauză, acestea vizând ipoteze ce nu sunt incidente în cauză.
Totodată, tribunalul a reţinut dispoziţiilor art. 251 alin. 10 litera b) din Legea nr. 32/2000,
în forma în vigoare la data producerii evenimentului, art. 3 alin. 1 şi 3 din Ordinul CSA nr.
1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii,
art. 11 din acelaşi ordin.
Întrucât, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 132/2017 (relevante fiind în principal
dispoziţiile art. 36), Fondul de protecţie a victimelor străzii s-a dizolvat, atribuţiile sale, inclusiv
calitatea de organism de plată a despăgubirilor, fiind preluate de Biroul Asigurătorilor de
Autovehicule din România (operaţiune finalizată la 31.03.2017), tribunalul a analizat cererea
reclamantei prin raportare la BAAR.
Întrucât, reclamanta impută pârâtei B. SRL nerespectarea obligaţiei de a se asigura
pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule
şi, întrucât inexistenţa unei asigurări pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor
produse prin accidente de vehicule constituie temeiul solicitării reclamantei de obligare a
BAAR la repararea prejudiciului, tribunalul a reţinut relevanţa în cauză a dispoziţiilor art. 75
din OUG nr. 195/2002.
Analizând probele administrate în cauză prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile,
tribunalul a reţinut că, prin acţiunea sa, pârâta C. a produs reclamantei un prejudiciu, fiind ţinută
a-l repara în condiţiile prevăzute de lege privitoare la răspunderea civilă delictuală. Pârâta se
face vinovată de săvârşirea unei fapte juridice delictuale, fiind singura, în circumstanţele
concrete ale cauzei, ce poate fi ţinută a repara prejudiciul cauzat reclamantei.
În ceea ce o priveşte pe pârâta B. SRL, faptul că aceasta a nesocotit obligaţia de a se
asigura pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de
vehicule este un fapt ilicit, dar nu este faptul ilicit care să fi cauzat prejudiciul a cărui reparare
o pretinde reclamanta. Între omisiunea încheierii poliţei de asigurare RCA şi prejudiciul suferit
de reclamantă (atât sub aspect material, cât şi sub aspect moral) nu există raport de cauzalitate.
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Totodată, prima instanţa a reţinut că nu este incidentă în cauză nici o formă de răspundere pentru
fapta altuia (la care face referire art. 1349 alin. 3 din Codul civil), câtă vreme între pârâta C. şi
pârâta B. SRL nu există un raport de prepuşenie de natură a contura responsabilitatea pârâtei
care a închiriat ATV-ul. Pârâta B. SRL, care a închiriat ATV-ul în cauză, în temeiul acestei
convenţii nu a exercitat în vreun fel direcţia, supravegherea şi controlul asupra pârâtei C. cu
prilejul deplasării acesteia cu ATV-ul închiriat.
În ceea ce îl priveşte pe pârâtul BAAR, tribunalul a reţinut că acesta îndeplineşte rolul
său de organism de acordare a despăgubirilor atunci când vehiculul care a provocat accidentul
nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule.
Obligaţia BAAR de acordare a despăgubirilor este condiţionată, în primul rând, de producerea
unui „accident de vehicule.” În lipsa unui sens tehnic, autonom, pentru noţiunea de „accident
de vehicule” în actele normative referitoare la atribuţiile pârâtului BAAR, singura raportare
care se impune în cauză în vederea determinării sensului acestei sintagme este raportarea la
dispoziţiile art. 75 din OUG nr. 195/2002 – dispoziţii, de altfel, invocate de către reclamantă.
În cauză, în evenimentul din 14.04.2015 a fost implicat un vehicul în mişcare,
evenimentul s-a soldat cu rănirea cel puţin a unei persoane, însă nici nu s-a produs pe un drum
public şi nici nu şi-a avut originea într-un drum public (potrivit art. 6 pct. 14 din OUG nr.
195/2002, drum public fiind orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special
amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice.)
Faptul că evenimentul nu a avut loc pe un drum public este evident, acesta având loc la
o oarecare distanţă de un drum forestier. În ceea ce priveşte ipoteza originii evenimentului întrun drum public, nici aceasta nu a fost primită, câtă vreme simpla deplasare anterioară pe un
drum public nu are semnificaţia originii evenimentului într-un drum public. Dispoziţiile legale
impun ca accidentul să îşi aibă originea în drumul public nu ca deplasarea vehiculului să îşi
aibă originea în drumul public. Or, în cauză nu rezultă originarea vreunui element cauzal al
evenimentului într-un drum public. Acest aspect face ca accidentul să nu poată fi calificat
accident de circulaţie în sensul art. 75 din OUG nr. 195/2002, excluzând astfel obligativitatea
BAAR de a acorda despăgubiri – interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 75 din OUG nr.
195/2002 şi art. art. 251 alin. 10 litera b) din Legea nr. 32/2000, respectiv art. 3 alin. 1 şi 3 din
Ordinul CSA nr. 1/2008 impunând ca o condiţie a acordării despăgubirilor de către BAAR
producerea unui accident pe un drum public sau care să îşi fi avut originea pe un drum public.
Faţă de aceste aspecte, tribunalul a respins acţiunea reclamantei în contradictoriu cu
pârâtele B. SRL şi BAAR, ca neîntemeiată, acestea neputând fi ţinute la repararea prejudiciului
reclamat în cauză. În acest sens, instanţa a reţinut că în sarcina pârâtelor nu poate fi reţinută nici
vreuna dintre calităţile la care fac referire dispoziţiile art. 1369 din Codul civil referitoare la alte
persoane care pot răspunde solidar cu autorul.
În ceea ce o priveşte pe pârâta C., probele administrate relevă vinovăţia sa în săvârşirea
unei fapte juridice delictuale şi existenţa raportului de cauzalitate între fapta acesteia şi
prejudiciul suferit de reclamantă, impunându-se aplicarea regulilor răspunderii civile delictuale,
în vederea obligării acesteia la repararea prejudiciului, potrivit dispoziţiilor art. 1357 Cod civil.
Pârâta C. a formulat o serie de apărări cu relevanţă asupra întinderii prejudiciului,
invocând faptul că a suportat cheltuieli de spitalizare şi faptul că printre documentele
justificative depuse de reclamantă în probarea daunelor materiale se regăsesc şi documente
referitoare la obiecte fără legătură cu evenimentul din 14.04.2015. În ceea ce priveşte daunele
morale, pârâta a făcut referire la relaţia de prietenie dintre cele două, la faptul că este firesc ca
reclamanta să aibă amintiri neplăcute după eveniment dar este nefiresc să solicite atragerea la
răspundere în legătură cu un eveniment căruia şi pârâta i-a fost victimă.
Tribunalul a reţinut, faţă de dispoziţiile legale redate anterior, şi următoarele cu privire
la întinderea prejudiciului:
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Art. 1385 Cod civil consacră principiul reparării integrale a prejudiciului.
Art. 1391 alin. 1 Cod civil prevede posibilitatea ca, în caz de vătămare a integrităţii
corporale sau a sănătăţii, să fie acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de
viaţă familială şi socială.
Este evident din motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată că reclamanta a
solicitat repararea atât a unui prejudiciu material, cât şi a unui prejudiciu nepatrimonial.
Prin acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul nepatrimonial suferit este vizată
alinarea suferinţei pricinuite prin vătămarea integrităţii corporale, a sănătăţii ori de restrângerea
posibilităţilor de viaţă familială şi socială. Ele nu vizează conferirea unui grad de satisfacţie
persoanei prejudiciate prin sancţionarea pe latură civilă a persoanei responsabile pentru
producerea prejudiciului. Totodată, despăgubirile pentru prejudiciul nepatrimonial suferit nu
sunt menite a constitui un mijloc de îmbogăţire pentru acela îndreptăţit la obţinerea lor. În lipsa
unor criterii legale care să ghideze instanţa în stabilirea cuantumului despăgubirilor menite a
acoperi prejudicii morale, instanţa are obligaţia de a analiza în cauza dedusă judecăţii totalitatea
implicaţiilor nepatrimoniale ale evenimentului rutier în care a fost implicată reclamanta şi a
stabili o compensaţie materială care să fie echitabilă şi relativ proporţională.
În ceea ce priveşte prejudiciul patrimonial reclamat (majorat de la 25.000 lei, în mod
succesiv, până la 43.131,8 lei), tribunalul a reţinut că, analizând înscrisurile depuse la dosarul
cauzei, precum şi restul probelor administrate, se impune excluderea din calculul prejudiciului
material ce poate fi pus în sarcina pârâtei a următoarelor sume:
-18.000 lei reprezentând venit nerealizat în perioada îngrijirilor medicale şi a
concediilor medicale ce i-au fost acordate (în intervalul 14.04.2015 – 01.07.2015), în
considerarea imposibilităţii desfăşurării activităţii de modeling pe care o presta în mod obişnuit
anterior şi din care ar fi realizat venituri de 500-1000 euro/lună, respectiv a imposibilităţii
finalizării unui proiect muzical, în care era implicată la data producerii evenimentului, din care
ar fi putut realiza un venit de 1500-2000 euro/concert. Cu privire la veniturile de care ar fi fost
lipsită, reclamanta indică declaraţia martorei G. Tribunalul a reţinut că într-adevăr declaraţia
acestui martor face referire la beneficiul nerealizat de către reclamantă în urma evenimentului
din 14.04.2015 în sensul arătat de reclamantă, după cum şi martora F. a făcut referire la faptul
că reclamanta, din modeling, în funcţie de contractele pe care le avea, câştiga lunar uneori 500
euro, alteori 1000 euro. Suma pretinsă de către reclamantă (pentru intervalul 14.04.2015 –
01.07.2015) reprezintă echivalentul câştigului din muncă de care ar fi fost lipsită sau pe care a
fost împiedicată să îl dobândească. Observând dispoziţiile art. 1388 din Codul civil referitoare
la stabilirea pierderii şi a nerealizării câştigului din muncă, prima instanţa a reţinut că
reclamanta nu a probat condiţiile stabilirii acestui prejudiciu, probele administrate nerelevând
vreun aspect cu privire la venitul mediu lunar net din muncă din ultimul an înainte de eveniment
ori la venitul lunar net pe care l-ar fi putut realiza ţinându-se seama de calificarea sa
profesională. Declaraţiile celor două martore nu vizează nici un aspect privitor la frecvenţa,
stabilitatea sau certitudinea sumelor respective prin raportare la intervalul de timp invocat de
către reclamantă. Or, câtă vreme martora F. a făcut referire la faptul că, din câte ştie, reclamanta
avea contracte în derulare în perioada evenimentului rutier, dar reclamanta nu a făcut referiri
concrete şi nu a depus înscrisuri în acest sens şi câtă vreme martora G. a făcut referire la un
proiect muzical în lucru, neterminat, iar reclamanta nu a făcut nici un fel de precizări concrete
în legătură cu acest proiect muzical, tribunalul a reţinut că probele relevă o probabilitate scăzută
de obţinere în intervalul 14.04.2015 – 01.07.2015 a sumelor solicitate de către reclamantă.
- suma de 5.325 lei reprezentând avans achitat în luna martie 2015 pentru realizarea
proiectului muzical; martora G. face referire la avansul plătit de reclamantă numitului J., însă
în lipsa unor probe suplimentare referitoare la plata acestui avans (din data de 20.03.2015
potrivit OP ataşat la dosar), la obligaţiile celor implicaţi în proiectul muzical - inclusiv în
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legătură cu acest avans - la care face reclamanta referire, nu se poate reţine că suma pretinsă
constituie o daună materială imputabilă pârâtei.
- suma de 9.080,55 lei (echivalentul a 2214,77 USD) achitată unui spital din Texas în
vederea efectuării operaţiei de cezariană la naşterea copilului său, operaţie a cărei necesitate ar
fi fost generată de fractura pelviană suferită în urma accidentului. Dacă reclamanta a făcut de
această dată proba plăţii acestei sume, aceasta nu a probat certitudinea existenţei unei legături
de cauzalitate între evenimentul rutier din 14.04.2015 şi necesitatea achitării acestei sume, câtă
vreme din certificatul emis de Spitalul pentru femei din Texas rezultă că operaţia de cezariană
a fost alegerea pacientei, care nu era la prima sarcină
- în ceea ce priveşte suma de 5.516 lei (echivalentul a 1.400 USD) reprezentând
contravaloarea şedinţelor de psihoterapie pe care reclamanta le-a efectuat în perioada decembrie
2016 – septembrie 2017 la un cabinet de psihiatrie din Houston pentru tratarea sindromului
posttraumatic şi a stărilor de anxietate generate de accident, cu privire la care reclamanta a
depus înscrisuri justificative, tribunalul a reţinut că, în ciuda celor menţionate în certificatul
emis de medicul psihiatru cu privire la efectele stresului posttraumatic de care suferă
reclamanta, respectiv la efectele de lungă durată rezultate din accidentul suferit, nu se poate
reţine cu certitudine că evenimentul rutier din 14.04.2015 este cauza unică şi determinantă a
afecţiunilor reclamantei. Însă, faţă de numărul mare de îngrijiri medicale necesitate pentru
vindecarea leziunilor, faţă de efectele pe termen relativ lung ale evenimentului, faţă de perioada
din viaţa reclamantei în care a intervenit evenimentul (reclamanta avea aproximativ 29 de ani
la data producerii evenimentului, era activă socio-profesional în acea perioadă, s-a căsătorit la
aproximativ un an după eveniment, devenind şi mamă), în mod cert, evenimentul din data de
14.04.2015 şi-a pus amprenta asupra stării psihice a reclamantei. Prima instanţa a apreciat, faţă
de aceste aspecte, că punerea în sarcina pârâtei a jumătate din suma pretinsă de reclamantă cu
titlu de contravaloare a şedinţelor de psihoterapie este soluţia echitabilă în cauză.
Restul sumelor indicate de reclamantă cu titlu de daune materiale - cheltuieli de
spitalizare, contravaloarea unor medicamente ori accesorii utile recuperării (saltea ortopedică),
a deplasărilor în perioada recuperatorie, a unor alimente suplimentare, respectiv a serviciilor de
kinetoterapie şi masaj în vederea recuperării - reprezintă cheltuieli generate de evenimentul a
cărui victimă a fost reclamanta, impunându-se obligarea pârâtei la plata lor.
În ceea ce priveşte prejudiciul nepatrimonial, tribunalul, faţă de suferinţa cauzată de
evenimentul rutier, faţă de numărul mare de îngrijiri medicale necesitate pentru vindecarea
leziunilor, faţă de efectele pe termen relativ lung ale evenimentului rutier, a stabilit un cuantum
al daunelor morale de 75.000 lei.
Astfel, potrivit raportului de constatare medico-legală nr. .../A1/10.07.2015 eliberat de
SML, leziunile suferite de reclamată pot necesita 100 - 120 zile de îngrijiri medicale.
Reclamanta A., în vârstă de 29 ani la data evenimentului, activă socio-profesional,
ulterior evenimentului a fost transportată la Spitalul Judeţean şi de aici la Spitalul Universitar
de Urgenţă, unde a fost internată în perioada 17.04.2015 – 22.04.2015, având nevoie de mai
multe luni de recuperare, respectiv de scădere a gradului de imobilizare. Martora F. a arătat că,
din câte îşi aminteşte, reclamanta a fost imobilizată la pat timp de trei luni, fiind îngrijită de
mama şi bunica ei şi vizitată de prietene. Martora G. a estimat perioada de imobilizare la o lună,
arătând că după externare a stat o perioadă de aproximativ două săptămâni la reclamantă,
perioadă în care aceasta avea dureri incredibile.
Având în vedere consecinţele profund vătămătoare ale evenimentului din 14.04.2015,
Tribunalul a reţinut caracterul indubitabil al faptului că reclamanta A. a suferit o restrângere a
posibilităţilor de viaţă familială şi socială precum şi durere, disconfort fizic şi psihic, acestea
persistând inclusiv la mai multe luni de la producerea evenimentului. Daunele morale în
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cuantum de 75.000 lei la plata cărora va fi obligată pârâta reprezintă o compensare a
consecinţelor negative complexe ale evenimentului asupra reclamantei.
Pentru toate aceste considerente, tribunalul a admis în parte acţiunea şi a obliga pe pârâta
C. la plata către reclamantă a daunelor morale în cuantum de 75.000 lei şi la plata daunelor
materiale în cuantum de 7.968,25 lei (sumă obţinută prin scăderea din suma solicitată de
reclamantă, 43.131,8 lei a sumelor indicate în paragrafele anterioare ca fiind excluse din
calculul prejudiciului material ce poate fi pus în sarcina pârâtei).
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât reclamanta A. cât şi pârâta C.
Prin apelul declarat, reclamanta A. a solicitat admiterea apelului, schimbarea în parte a
sentinţei şi, pe fond, obligarea pârâţilor la plata în solidar a sumei totale de 185.163,55 lei, ce
reprezintă diferenţa contravalorii daunelor materiale şi morale, respectiv a sumei de 35.163,55
lei daune materiale şi a sumei de 150.000 lei daune morale.
În primul rând, apreciază că soluţia respingerii acţiunii formulate împotriva pârâtului
BAAR (care a preluat atribuţiile FPVS) este total greşită, iar motivarea instanţei de fond nu
face altceva decât a adăuga la lege, prin interpretarea noţiunii de „accident de vehicule”
raportată la dispoziţiile referitoare la „accidentul de circulaţie” din OUG 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice. De fapt, acordarea despăgubirilor se face în condiţiile
reglementărilor în vigoare, respectiv a art. 6 alin. 1 din Norma din 04.03.2008 privind Fondul
de Protecţie al Victimelor Străzii. Aceste norme sunt stabilite prin disp. art. 53 din Legea
136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România.
Ori, la data producerii accidentului, 14.04.2015, în vigoare era Norma nr. 23 din
06.11.2014, cu versiunea consolidată la 19.01.2015, privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, care la art. 26 prevede:
„se acordă despăgubiri în formă bănească pentru: ... alin. 2 indiferent de locul în care s-a produs
accidentul de vehicul - pe drumurile publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei
publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării cât şi în timpul staţionării
vehiculului asigurat."
Prin urmare, cele două organisme abilitate prin Legea 136/1995 privind asigurările şi
reasigurările din România (art. 61- prin care se constituie FPVS) de a rezolva situaţiile atunci
când se produc accidente de vehicule ce nu au fost asigurate RCA, asigurare obligatorie, nu se
pot prevala de necunoaşterea legii, atâta timp cât legea lor de organizare prevede modalitatea
de acordare a despăgubirilor.
Pe cale de consecinţă, solicită obligarea pârâtului BAAR la plata, în solidar cu ceilalţi
pârâţi, a despăgubirilor stabilite prin admiterea apelului.
În ceea ce priveşte secund pârâta SC B. SRL, pentru care s-a apreciat că „nu există un
raport de prepușenie de natură a contura responsabilitatea pârâtei care a închiriat ATV-ul”,
solicită a se avea în vedere că instanţa de fond a constatat calitatea procesuală pasivă a pârâtei
în cauză. Chiar în condiţiile în care între secund pârâtă şi prim pârâta C., a existat doar un raport
de locaţiune, generat de tichetul de închiriere a ATV-ului, culpa delictuală se referă la
nerespectarea de către societatea ce a vândut un serviciu a obligaţiei de asigurare RCA, în
condiţiile legale prezentate prin acţiune. Acel tichet de închiriere, pentru care s-a achitat un preţ,
era garanţia că activitatea pârâtei SC B. SRL a fost autorizată să funcţioneze în mod legal, cu
obligaţia de a avea autovehiculele asigurate pentru accidente produse din culpa oricărui
conducător auto care le-ar fi utilizat.
În acest caz, nu are nicio importanţă dacă pârâta nu a avut posibilitatea de a exercita
supravegherea sau controlul asupra prim pârâtei, legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită care
a cauzat prejudiciul şi cel generat de neasigurarea societăţii prestatoare de servicii este una
evidentă, în condiţiile în care prim pârâta, ca de altfel şi reclamanta (victima), nu a avut
posibilitatea verificării existenței unei asigurări RCA.
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De asemenea, nu are importanţă că prim pârâta nu a respectat un anumit traseu sau că
nu a avut abilitatea de a conduce un ATV, deoarece contractul depus de SC B. SRL nu a fost
prezentat prim pârâtei, fiind depus ca probă cu titlu exemplificativ, el nefiind semnat de
conducătoarea auto care a produs accidentul. Pentru aceste situaţii, nu acţionau regulile
empirice ale societăţii, ci asigurarea RCA, pe care nu au încheiat-o cu nici un asigurător, de
unde rezultă culpa proprie a firmei care câştiga bani pe închirieri. În situaţia în care SC B. SRL
respecta legea, victima s-ar fi adresat în mod direct asigurătorului, fiind posibilă o înţelegere în
condiţiile amiabile. Prin urmare apreciază că firma prestatoare de servicii B. SRL este ţinută să
răspundă pentru fapta proprie, în solidar cu ceilalţi pârâţi, pentru toate sumele solicitate cu titlu
de daune.
Referitor la stabilirea de către instanţă a cuantumului despăgubirilor materiale și morale,
solicită reevaluarea sumelor acordate de către instanţa de fond, în sensul formulat prin acţiune,
şi a cheltuielilor suplimentare cerute prin precizările de majorare a câtimii despăgubirilor.
Astfel, a arătat că greşit s-a interpretat că trebuie exclusă suma de 9080,55 lei (echivalentul a
2214,77 USD) pe care a achitat-o la Spitalul de femei din Texas în vederea efectuării operaţiei
de cezariană, motivat de faptul, că aşa cum rezultă din toate actele medicale, în urma acestui
accident a suferit un politraumatism cu fractură, identificat ca un factor de risc pentru o naştere
normală, iar rubrica „Alegerea pacientei” şi „Obţinerea acordului pentru operaţie primară
cezariană” din actul medical atestă consimţământul dat pentru intervenţia chirurgicală, aşa cum
este el solicitat de medici, ca şi în orice altă situaţie atunci când este necesară o operaţie. Dacă
era vorba numai despre alegerea sa, atunci nu mai scriau de existenţa fracturii.
De altfel, este ştiut faptul că în SUA, dar şi în alte ţări dezvoltate, primează şi sunt
încurajate naşterile pe cale naturală.
A mai arătat că în mod greşit tribunalul a reţinut numai jumătate din suma de 5.516 lei
(1400 USD), adică 2758 lei, reprezentând contravaloarea şedinţelor de psihoterapie pe care lea efectuat în perioada decembrie 2016 - septembrie 2017 la un cabinet de psihiatrie din Houston,
prin interpretarea eronată a noţiunii de stres posttraumatic şi a efectelor sale.
Tulburarea de stres posttraumatic (cunoscută şi ca PTSD) este o tulburare psihică
caracterizată prin gânduri şi amintiri, coşmaruri vii, repetitive, flashback-uri, comportamente
de evitare, hiperreactivitate a sistemului vegetativ şi modificări ale dispoziţiei, simptome care
apar după o experienţă psihotraumatizantă intensă ce implică risc vital, ca de exemplu: războiul
sau dezastrele naturale, atac violent, abuz sexual, răpire, terorism, tortură, accidente severe
individuale sau colective, moartea neaşteptată sau în condiţii violente a unei persoane dragi.
Ori, accidentul care i-a pus viaţa în pericol a avut o influenţă directă asupra stării sale psihice
şi, din punct de vedere emoţional, prezintă efecte de lungă durată cu simptomele mai sus arătate.
Din cauza naturii epuizante a acestor simptome a participat la şedinţe de terapie şi a luat
tratament medicamentos, însă datorită caracterului-cronic şi a intensităţii afecţiunii, va fi
nevoită să facă tratament continuu în anii care vor urma, afecţiune care nu este tratabilă, aşa
cum menţionează în scrisoarea medicală dr. psihiatru ..., profesor la Colegiul de Medicină .. şi
Clinica .. din ..., Texas.
În afară de actul medical enunţat mai sus care a fost completat şi eliberat de un
profesionist, în susţinerea celor arătate se prevalează şi de declaraţia martorei G. care a declarat
că a avut dureri incredibile şi că suferă de sindrom posttraumatic.
A mai arătat că solicită obligarea pârâţilor la plata sumei de 18.000 lei, reprezentând
venitul nerealizat în perioada îngrijirilor medicale, motivat de faptul că acest venit este cert şi
justificat, fiind dovedit prin declaraţiile martorelor audiate în cauză. S-a demonstrat că în
perioada respectivă nu şi-a putut desfăşura activitatea de modelling pe care o presta de mai mult
timp, câştigul său lunar fiind între 500-1000 euro pe lună.
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Totodată, nu a putut finaliza nici proiectul muzical în care era implicată la data
accidentului, din care, potrivit declaraţiei martorei G. ar fi putut realiza un venit de 1500-2000
euro pe concert, adică 4000 euro în perioada incapacităţii de muncă.
De asemenea solicită obligarea pârâţilor şi la plata sumei de 5325 lei, reprezentând
avansul achitat în luna martie 2015 numitului J. pentru realizarea proiectului muzical.
Prin declaraţia dată, G. arată punctual faptul că era PR-ul său, că împreună se ocupau
de acest proiect muzical complex, că la momentul accidentului era înregistrată 80% din partea
muzicală pentru care i-a achitat producătorului suma de 1200 euro. Din cauza accidentului
proiectul a rămas neterminat.
În ce priveşte prejudiciul de natură morală, arată că acordarea daunelor morale numai în
cuantum de 75.000 lei nu reflectă nicidecum o reparaţie realistă a prejudiciului cauzat prin
evenimentul rutier, cu toate consecinţele sale pe plan fizic şi psihic, instanţa fiind ţinută a se
raporta la criteriul echităţii, precum şi la principiul proporţionalităţii daunei cu despăgubirile
acordate consacrate pe cale jurisprudenţială în materia stabilirii daunelor morale.
Din întreg probatoriul administrat în cauză rezultă că a fost victima accidentului la o
vârstă tânără, că leziunile suferite în urma accidentului a căror durată stabilită prin certificatul
medico-legal a fost de 120 de zile au impus internarea în două spitale, urmate de o perioadă
îndelungată de imobilizare la pat şi de recuperare medicală, cu suferinţe fizice şi psihice intense.
Toate acestea i-au afectat activitatea profesională pe care o desfăşura la acea vreme în
domeniul modellingului şi în domeniul muzical, imposibilitatea prelungită de deplasare şi
mişcare, punând-o în situaţia de a renunţa la proiectul muzical pe care-1 iniţiase în luna martie
2015 împreună cu martora G., dar şi la modelling.
Sub aspectul majorării daunelor morale, aşa cum rezultă din probatoriul testimonial, nu
pot fi ignorate consecinţele ireversibile pentru viitor.
Având în vedere toate aceste aspecte, dar şi faptul că aprecierea prejudiciului
nepatrimonial nu se rezumă la determinarea unui preţ al suferinţei fizice şi psihice, acestea fiind
inestimabile, solicită majorarea daunelor morale la suma de 225.000 lei. Această sumă este de
natură să asigure o reparaţie justă a prejudiciului moral şi fizic suferit în sensul garantării unei
despăgubiri adecvate şi echitabile, să respecte un raport rezonabil de proporţionalitate cu
atingerea adusă, să garanteze un tratament comparabil al victimelor accidentelor rutiere, a
protecţiei sociale a acestora în concordanţă cu jurisprudenţa europeană şi cea similară din
România.
Prin apelul declarat, pârâta C. a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a
sentinţei apelate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată şi, în
subsidiar, schimbarea sentinţei apelate în sensul obligării BAAR şi a B. SRL la plata
prejudiciului suferit de intimata-reclamantă.
Apreciază sentinţa civilă pronunţată netemeinică şi nelegală, fiind reţinută în mod greşit
situaţia de fapt în cauză, urmare a probatoriului administrat deficitar, compus din declaraţii
subiective de martori şi înscrisuri întocmite pro causa, ce a creat o falsă prezentare a realităţii
evenimentului din 14.04.2015 şi a urmărilor sale.
În fapt, a arătat că în cursul zilei de 14.04.2015, aflându-se în parcul de recreere D., a
închiriat împreună cu fratele său de la societatea B. SRL două ATV-uri cu intenţia de a se
plimba în împrejurimi. Neavând experienţă în manevrarea motociclului a refuzat expres să fie
însoţită de reclamantă în calitate de pasager, însă datorită atitudinii insistente a acesteia a
acceptat în cele din urmă, reclamanta afirmând că îşi asumă întreaga răspundere şi riscul aferent.
Pe parcursul deplasării, reclamanta a efectuat mai multe manevre de natură să pună în
pericol deplasarea în bune condiţii, efectuând mişcări bruşte pe motociclul aflat în mişcare. Deşi
a avertizat intimata că prin mişcările sale destabilizează motociclul, la urcarea unei pante uşoare
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ridicându-se brusc în picioare a dezechilibrat mijlocul de transport, iar în urma balansului creat
ATV-ul s-a răsturnat.
În urma incidentului, intimata a fost internată la Spitalul Judeţean în perioada
14.04.2015- 17.04.2015. Starea intimatei la externare fiind ameliorat, iar schema de tratament
nu a presupus eliberarea unei prescripţii medicale, concediu medical la externare sau prescripţie
medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu. Ulterior, la solicitarea expresă a intimatei
de a obţine o a doua opinie medicală, aceasta a fost internată la Spitalul Universitar de Urgenţă,
în perioada 17.04.2015-22.04.2015 cu următoarele recomandări la externare: repaus la pat
pentru 14 zile şi fără efort fizic pentru 3 luni de la incident.
Prin cererea de chemare în judecată şi prin martorii administraţi s-a creat falsa
prezentare a unei imobilizări prelungite a reclamantei: internarea prelungită în unităţi
spitaliceşti, 3 luni de zile de imobilizare la pat şi recăpătarea treptată, îndelungată a posibilităţii
de deplasare fără dispozitive medicale.
Însă, în realitate, astfel cum rezultă din documentele medicale existente la dosar,
reclamanta a stat internată o perioadă scurtă de timp şi posibilitatea sa de deplasare nu a fost în
niciun moment afectată. Viaţa sa familială şi socială nu a fost afectată în mod grav cum se
afirmă şi nici viaţa profesională, în condiţiile în care conform informaţiilor publice existente pe
reţelele de socializare încă din data de 07.07.2015 aceasta s-a aflat în vacanţe, inclusiv în alte
ţări, proiectele sale muzicale s-au desfăşurat fără a fi afectate (la sfârşitul lunii septembrie
filmând videoclipul pentru piesa dorită), rămânând însărcinată în luna noiembrie 2015 şi
căsătorindu-se ulterior în luna iunie 2016.
Cu privire la sentinţa civilă apelată, consideră soluţia instanţei de fond netemeinică şi
nelegală, pentru următoarele considerente:
I. Instanţa de fond în mod greşit a considerat că nu este incidentă cauza de exonerare de
răspundere prevăzute de art. 1352 din Codul Civil.
În doctrină, fapta victimei a fost definită a fi: actul de conduită ilicit şi culpabil al
persoanei prejudiciate, care, din punct de vedere cauzal, determină sau favorizează producerea
prejudiciului în dauna sa.
Cauza răsturnării motociclului a fost dezechilibrul creat de pasager prin mişcările bruşte
şi ridicarea acestuia în picioare, în condiţiile în care mijlocul de transport se afla în urcare iar
centrul de greutate era necesar a fi înclinat spre vârful acestuia.
Altfel spus, răsturnarea motociclului a fost cauzată de victimă prin schimbarea centrului
de greutate în urcare, deşi fusese avertizată că stabilitatea mijlocului de transport este pusă în
pericol de acţiunile sale.
Mai mult, dovada schimbării centrului de greutate din culpa pasagerului rezultă chiar
din afirmaţiile intimatei din cuprinsul cererii de chemare în judecată: „eram în spatele
motociclului care a venit în stânga şi pe spate.” Astfel că, în mod evident, rezultă din poziţia
motociclului la cădere că dezechilibrul s-a creat în zona din spate a mijlocului de transport,
respectiv unde se afla pasagerul.
Ori, raportat la modul de desfăşurare al incidentului şi ignorarea de către victimă a
solicitărilor adresate, în mod repetat, în cauză sunt incidente prevederile art. 1352 din Codul
civil, nefiind în culpă de incident ci acesta rezultând din fapta victimei însăşi.
II. Instanţa de fond greşit nu a luat în considerare prevederile art. 1356 alin. 2 din Codul
Civil.
Chiar dacă s-ar aprecia că lipsa sa de experienţă în manevrarea motociclului a contribuit
la producerea incidentul din 14.04.2015, aceasta nu putea fi decât în ipoteza unei vinovăţii
comune a sa cu victima, astfel încât prejudiciul presupus suferit, prin raportare la împrejurările
concrete în care s-a derulat incidentul, urma a fi stabilit în sarcina sa proporţional culpei avute.
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Prin soluţia pronunţată, instanţa de fond nu a luat în considerare că a avertizat-o pe
victimă şi a refuzat iniţial urcarea sa pe motociclu şi nici faptul că reclamanta a recunoscut prin
cererea de chemare în judecată că îi era cunoscută lipsa de experienţă în conducerea mijloacelor
de transport, deţinând permis de conducere la acel momentul de o perioadă scurtă de timp.
Ori, nici din acest considerent soluţia instanţei de fond nu este legală, întrucât a fost
înlăturat din raţionamentul logico-juridic expus cunoaşterea de către victimă a lipsei sale de
experienţă, faptul că fusese avertizată în acest sens şi culpa sa prin acţiunea de destabilizare a
motociclului.
III Instanţa de fond în mod greşit a apreciat că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile
delictuale pentru fapta proprie.
Din cuprinsul art. 1357 rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se
impune a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) existenţa unui prejudiciu; b) săvârşirea
unei fapte ilicite; c) existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; d)
săvârşirea cu vinovăţie a faptei ilicite prin care s-a cauzat prejudiciul.
Cu privire la existenţa prejudiciului, arată că prin sentinţa pronunţată s-a dispus
obligarea la plata sumei de 7.968,25 lei reprezentând daune materiale prin înlăturarea din
cuprinsul borderoului de cheltuieli doar parţială a cheltuielilor nejustificate invocate de
reclamantă.
Astfel suma de 7.968,25 lei la care a fost obligată de instanţa de fond este compusă din:
2.758 lei reprezentând 1/2 din suma achitată cu titlu de şedinţe de psihoterapie şi 5.210,25 lei
(cheltuieli de spitalizare, medicamente, saltea ortopedică, deplasări în perioada recuperatorie,
alimente suplimentare, servicii de kinetoterapie şi masaj).
Astfel cum rezultă din documentele emise de Spitalul Judeţean, incidentul produs nu a
fost o ameninţare vitală, victima prezentându-se cu o fractură şi o entorsă, fără vreo afectare
sau un semn că i-a fost pusă viaţa în pericol iminent, neavând spitalizare prelungită şi nici
necesitate de suport vital; că nu contestă sindromul posttraumatic, însă acesta nu se datorează
incidentului din 14.04.2015.
Privitor la cheltuielile de spitalizare, medicamente, saltea ortopedică, deplasări în
perioada recuperatorie, alimente suplimentare, servicii de kinetoterapie şi masaj, nici acestea în
mare parte nu se justifică: victima îşi avea părinţii cu domiciliul în .., astfel încât nu pot fi puse
în sarcina sa cheltuielile făcute de aceasta pentru vizitarea părinţilor, iar din recomandările
medicilor nu rezultă a fi necesară o alimentaţie diferită de cea avută anterior sau trimiteri la
kinetoterapie şi masaj.
Mai mult, reclamanta avea recomandat timp de trei luni de la incident să nu facă efort
fizic, iar la 5 luni aceasta postează pe reţeaua de socializare facebook.com că a început un
program cu antrenor personal la o sala de fitness pentru modelarea corpului, ceea ce denotă
recuperarea completă a intimatei.
De asemenea, nici cuantumul prejudiciului moral presupus încercat de intimată de
75.000 lei nu se justifică, iar acordarea acestuia este contrar scopului economico-social în care
a fost recunoscut de lege, de regulile de convieţuire socială şi contrar bunei-credinţe.
Prejudiciul moral încercat de intimată era necesar a fi cuantificat prin raportare la
consecinţele negative produse în cauză în plan psihic, importanţa şi măsura valorii lezate,
intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, efectul produs asupra situaţiei
sociale, familiale şi profesionale a intimatei. Iar toate aceste criterii trebuiau subordonate unei
aprecieri rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv.
Din postările intimatei pe reţelele de socializare, după incidentul din 14.04.2015 nu
rezultă: că aceasta a fost imobilizată o perioadă îndelungată, că nu şi-ar fi putut continua
carierea muzicală, că posibilităţile ei sociale ar fi fost suprimate în perioada imediat următoare
incidentului şi nici să i-ar fi fost afectată posibilitatea de a-şi întemeia o familie.
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De asemenea, din însăşi probatoriul administrat în faţa instanţei de fond rezultă, fără
urmă de dubiu, că intimatei nu i-a fost limitată posibilitatea de a-şi întemeia o familie, rămânând
însărcinată la circa 6 luni de la incident, fără indicaţii de la medicul ginecolog de a lua măsuri
suplimentare pe perioada sarcinii, bazinul acesteia deşi consolidat viciat nepunând în pericol
dezvoltarea intrauterină a fătului.
Concluzionând, nu se poate afirma că incidentul din 14.04.2015 a creat o stare de pericol
de natură să ducă la un sindrom post traumatic astfel încât intimata să fie afectată psihic de
incident şi, în mod cert, efectul produs asupra situaţiei sociale, familiale şi profesionale nu este
unul de natură să justifice acordarea unor despăgubiri morale în cuantum de 75.000 lei, în
condiţiile în care viaţa intimatei a urmat un curs firesc ulterior evenimentului.
Referitor la săvârşirea unei fapte ilicite, arată că nu a săvârşit nicio faptă ilicită conducerea motociclului a fost făcută conform legislaţiei în materie şi respectând instructajul
făcut de deţinătorul mijlocului de transport. Faptul că, din culpa victimei, prin mişcările bruşte
şi ridicarea acestuia în picioare, centrul de greutate al motociclului s-a modificat ducând la
balansarea mijlocului de transport urmată de răsturnarea acestuia nu îmi poate fi imputată.
Referitor la existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu arată că
acesta lipseşte atunci când prejudiciul este cauzat în exclusivitate de forţa majoră, uneori de
cazul fortuit, de fapta unei terţe persoane sau fapta victimei.
Presupusul drept la reparaţie al intimatei este dat de un prejudiciu îndoielnic consecinţă
a unei faptei ilicite inexistente.
Potrivit art. 16 din Codul civil: Fapta este săvârşită din culpă când autorul fie prevede
rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede
rezultatul faptei, deşi trebuia să îl prevadă.
Ori, nici cea mai prudentă persoană nu poate să prevadă că reclamanta, cunoscând lipsa
de experienţă a şoferului, nu va respecta indicaţiile acestuia, îi va îngreuna deplasarea punânduşi în pericol propria integritate fizică şi va crea condiţiile propice de răsturnare a motociclului.
Raportat la cele menţionate rezultă că nu este întrunită cerinţa legală a vinovăţiei în
cazul acelui autor care, săvârşind fapta, nu a prevăzut şi nici nu trebuia să prevadă urmările ei
păgubitoare.
IV. Cu privire la răspunderea civilă a BAAR şi a B. SRL, arată că, în conformitate cu
prevederile art. 251 alin. 10 lit. a din Legea nr. 32/2000: „ (10) Fondul se constituie în scopul:
b) de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de autovehicule, dacă: - autovehiculul,
respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era asigurat pentru
răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu toate că, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia să încheie o
astfel de asigurare;”
Pentru motociclul tip ATV implicat in incidentul din 14.04.2015 exista obligaţia
înmatriculării şi asigurării în conformitate cu dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 136/1995, în
vigoare la data producerii accidentului, aşadar în situaţia în care proprietarul autovehiculului nu
şi-a îndeplinit obligaţia de a încheia un contract de asigurare de tip RCA devin incidente
dispoziţiile legale sus menţionate, BAAR având obligaţia de reparare a prejudiciilor suferite.
Instanţa de fond în mod greşit a apreciat că nu există o legătură de cauzalitate între fapta
ilicită săvârşită de B. SRL şi prejudiciul creat şi implicit nu putea fi obligată BAAR la plata
prejudiciului încercat de victimă, întrucât vehiculul închiriat de la B. SRL circula pe drumuri
publice, iar baza de plecare a acestui vehicul era situată într-o parcare publică.
Totodată, poliţa de asigurare pentru pagube prin accidente de autovehicule nu limitează
răspunderea asigurătorului de despăgubire la accidentele astfel cum sunt ele definite de art. 75
din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Altfel spus, în cazul în care ar fi
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fost încheiată o poliţă de tip RCA reclamanta îşi putea recupera prejudiciul creat de la societatea
de asigurare, indiferent de locul producerii accidentului.
Instanţa de fond în mod greşit a apreciat că BAAR nu poate fi obligată la plata
prejudiciului încercat de victimă, raportându-se la prevederile art. 75 din OUG nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice deşi prevederile art. 251 alin. 10 lit. a din Legea nr.
32/2000 nu conţineau o astfel de limitare.
Solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate în sensul respingerii
cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată şi, în subsidiar, schimbarea sentinţei apelate în
sensul obligării Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România şi a SC B. SRL la plata
prejudiciului suferit de intimata-reclamantă.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, S.C. B. S.R.L. prin administrator K. a solicitat, în
principal, respingerea ambelor apeluri ca nefondate şi menţinerea hotărârii instanţei de fond ca
fiind legală şi temeinică şi, în subsidiar, admiterea în parte a apelului formulat de pârâta C.,
doar în ceea ce priveşte motivul nr. I şi II din cererea de apel, care vizează existenţa culpei
reclamantei în producerea accidentului şi, implicit, suportarea presupusului prejudiciu de către
aceasta, dar şi în ceea ce priveşte motivul nr. III de apel cu privire la existenţa şi întinderea
presupusului prejudiciu invocat de reclamantă.
În mod corect instanţa de fond a reţinut că angajarea răspunderii civile delictuale
operează asupra conducătorului auto, pârâta C., vinovată de săvârşirea faptei ilicite şi de
producerea prejudiciului, însă, aşa cum susţine şi pârâta este relevantă şi conduita ilicită şi culpa
reclamantei la producerea accidentului, respectiv faptul că răsturnarea ATV-ului a fost cauzată
şi de conduita reclamantei, care prin mişcări bruşte şi ridicarea acesteia în picioare în timp ce
ATV-ul se afla în urcare a pus în pericol stabilitatea motociclului. Această împrejurare rezultă
din probele administrate în cauză, declaraţii de martori şi înscrisuri, coroborate cu menţiunile
din Referatul cu propunere de clasare întocmit de IPJ, Poliţia or... la 11.08.2015 şi din
Ordonanţa de clasare din 19.08.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria ..
Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, între omisiunea încheierii poliţei de asigurare RCA
şi prejudiciul suferit de reclamantă nu există un raport de cauzalitate care să atragă răspunderea
civilă a SC B. pentru prejudiciul suferit de reclamantă, iar între SC B. şi pârâta C. nu există un
raport de prepuşenie pentru a fi angajată răspunderea sa pentru fapta prepusului, a existat doar
un contract de închiriere, raportul juridic fiind unul de locaţiune, respectiv un raport juridic între
locator şi locatar.
Pârâta C. nu a respectat traseul indicat, a părăsit drumul public, a pierdut controlul ATVului şi datorită comportamentului reclamantei s-a răsturnat pe o parte producând accidentarea
reclamantei.
Chiar dacă se susţine că nu deţinea o asigurare RCA pentru ATV-ul închiriat acesteia,
această împrejurare nu creează în sarcina sa o obligaţie de plată a prejudiciului produs de către
pârâta C., vinovată împreună cu reclamanta de producerea accidentului.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România
a solicitat respingerea ambelor apeluri ca nefondate şi menţinerea sentinţei instanţei de fond.
BAAR nu poate avea calitate procesuală pasivă în prezenta cauză pentru că evenimentul
din data de 09.05.2015 nu poate fi încadrat în categoria accidentelor de circulaţie. Evenimentul
a avut loc, potrivit referatului cu propunere de clasare al IPJ „pe o păşune situată în vecinătatea
cantonului silvic E.”, iar organele de poliţie nu au înregistrat acest eveniment ca accident
circulaţie şi nu au efectuat cercetări sub acest aspect întrucât acesta nu a avut loc pe un drum
public. Accidentul nu a avut loc pe drumurile publice, astfel că în mod normal nu ar fi trebuit
încadrat în categoria accidentelor rutiere, neimpunându-se constatarea garanţiei BAAR (FPVS)
pentru despăgubirea reclamantei.
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Solicită a fi avute în vedere în acest sens disp. art.75 din OUG 195/2002 şi art. 6 pct. 14
din OUG nr. 195/2002.
Pe cale de consecinţă, se impune respingerea pretenţiilor formulate în contradictoriu cu
BAAR ca fiind introduse împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.
Atât reclamanta A., cât şi pârâta C. apreciază în mod eronat că BAAR ar avea calitate
procesuală pasivă, invocând art.26 alin.2 din Norma 23/2014.
Ori, în cazul de faţă nu ne găsim în prezenţa unui accident de vehicul, deoarece
evenimentul nu s-a produs pe drumurile publice, ci pe o păşune. Mai mult, vehiculul, un ATV,
nu este destinat, prin concepţie, deplasării pe drumurile publice; echiparea sa şi motorizarea
sunt special concepute pentru deplasarea pe terenuri accidentate.
Pârâta C. încearcă să atragă o ipotetică răspundere civilă a BAAR, dar aceasta nu există,
din moment ce intervenţia BAAR este una legală (în cazul autovehiculelor neasigurate), fiind
vorba despre garanţia acestuia în raport cu persoana prejudiciată, cu un drept de regres
împotriva persoanei responsabile de crearea prejudiciului.
Pe fondul cauzei, cu privire la cuantumul daunelor morale, solicită ca la aprecierea
cuantumului despăgubirilor pentru daune morale să se acorde importanță doar caracterului
compensatoriu al despăgubirilor pentru daune morale, şi nu celui punitiv.
Astfel, în dreptul continental, despăgubirile acordate pentru daune morale vizează
alinarea suferinţei şi nu producerea satisfacţiei prin sancţionarea pe latură civilă a persoanei
responsabile pentru producerea prejudiciului.
Principiul restitutio in integrum nu poate fi aplicat şi nici nu trebuie avută o astfel de
abordare. Indiferent de suma acordată, oricât de mare, persoanele decedate sau suferinţele
îndurate ca urmare a vătămărilor corporale nu pot fi recuperate. Despăgubirile trebuie să
producă doar alinarea suferinţei şi nu o repunere în situaţia anterioară (lucru imposibil) şi să fie
ancorate în realitatea socio-economică naţională.
În absenţa unor criterii obiective prevăzute în legislaţia naţională, care să contureze un
sistem de referinţă la care să se raporteze atât justiţiabilii cât şi instanţele, practica judiciară în
materia compensaţiilor pentru daune morale a evoluat relativ neunitar.
Cu acordul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, FPVS a demarat studiul privind
daunele morale rezultate în urma vătămării corporale ori decesului persoanelor, pentru studiu
fiind preluate şi centralizare un număr de 2339 decizii ale curţilor de apel din România.
Solicită ca instanţa să ia act de practica naţională în materie şi să stabilească
despăgubirile pentru daune morale în limita mediile expuse în acest ghid.
În ceea ce priveşte pretenţiile pentru daune morale, având în vedere complexitatea
stabilirii despăgubirilor pentru prejudicii morale, apreciază că instanţa va trebui să motiveze
efectul compensatoriu al acestora, fără a încerca să preţuiască viaţa persoanei, reţinând totodată
că aceste compensaţii nu trebuie să fie nici amenzi excesive pentru persoana responsabilă de
crearea prejudiciului şi nici o îmbogăţire fără just temei a părţii prejudiciate.
În acest sens, instanţa trebuie să individualizeze daunele morale acordate în persoana
celui responsabil de prejudiciu si nu a disponibilităţilor financiare ale BAAR.
Mai mult, s-a reţinut constant în doctrină că fidejusorul nu poate fi obligat la mai mult
decât poate fi obligat însuşi debitorul obligaţiei pentru care se garantează.
Totodată, instanţa, în acordarea acestor daune morale, trebuie să aibă în vedere faptul
că Fondul, după achitarea către persoana prejudiciată a despăgubirilor stabilite prin hotărâre
judecătorească, este obligat să recupereze integral, inclusiv pe calea executării silite, aceste
sume de la persoana responsabilă de crearea prejudiciului.
În ceea ce priveşte dovada acestor prejudicii, se reţine că durerea încercată de vătămările
corporale suferite este reală, iar instanţa trebuie să aibă în vedere, la stabilirea despăgubirilor
pentru daune morale, alinarea suferinţei pricinuite.
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Întrucât jurisprudenţa României este unicul criteriu oferit de lege, analiza acestuia este
deosebit de importantă, iar în acest sens trebuie să se aibă în vedere nu doar susţinerile părţilor,
ci şi ”Ghidul pentru soluţionarea daunelor morale".
Apreciază că suma pe care BAAR o poate acorda, în condiţiile practicii instanţelor de
judecată din România reclamantei A., care a avut un nr. de 120 zile de îngrijiri medicale este
de 51.000 lei.
Cu privire la cuantumul daunelor materiale, arată că prejudiciul suferit de partea
prejudiciată, pe care Fondul poate fi obligat să îl garanteze şi să îl plătească în măsura în care
vinovatul nu va face el însuşi acest lucru, va fi doar cel care este calculat în conformitate cu
prevederile art. 50, pct. 1 din Norma Preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.
23/2014
Solicită a se reţine faptul că printre documentele justificative depuse se regăsesc
cheltuieli care nu pot fi acordate, având în vedere că privesc produse alimentare obişnuite, care
nu au legătură cu o alimentaţie specială, recomandată de medicul specialist.
Astfel de cheltuieli nu pot fi acoperite şi nu pot fi acceptate de instanţa ca prejudiciu
direct sau indirect al vătămării corporale suferită de reclamantă.
De asemenea, nu pot fi primite cheltuielile efectuate în Statele Unite pentru naştere,
deoarece, chiar dacă reclamanta este rezidentă în urma căsătoriei în Houston, Texas, serviciile
medicale prilejuite de acest eveniment se putea efectua fără probleme şi în România, având
astfel un caracter voluptoriu.
Potrivit art.1522 alin.5 NCC, cererea de chemare în judecată formulată de creditor, fără
ca anterior debitorul să fi fost pus în întârziere, conferă debitorului dreptul de a executa obligaţia
într-un termen rezonabil, calculat de la data când cererea i-a fost comunicată. Dacă obligaţia
este executată în acest termen, cheltuielile de judecată rămân în sarcina creditorului.
Astfel, preferind acţiunea în justiţie în locul soluţionării litigiului pe cale amiabilă,
reclamantul s-a angajat la cheltuieli voluptorii, aceasta în condiţiile în care nu a încercat în
prealabil limitarea prejudiciului reprezentat de aceste cheltuieli prin soluţionarea pe cale
amiabilă în colaborare cu BAAR (FPVS).
Prin întâmpinarea depusă la dosar, reclamanta A. a solicitat respingerea apelului declarat
de pârâta C. ca nefondat.
În primul rând, a arătat că solicitarea de respingere a cererii de chemare în judecată
formulată împotriva pârâtei apelante C., ca neîntemeiata, excede cadrului procesual al acţiunii
promovate de către ea.
Această acţiune este interpretată de către apărătoarea din apel ca fiind formulată, în
principal, pentru răspunderea BAAR (care a asimilat FPVS) şi apoi împotriva pârâtei apelante,
respectiv a SC B. SRL.
Se invocă, la modul general în cauză, administrarea unui probatoriu deficitar, compus
din declaraţii de martori subiective şi înscrisuri întocmite pro causa, ce au creat o falsă
prezentare a realităţii evenimentului şi a urmărilor sale, fără să se arate în ce au constat
declaraţiile subiective ale martorilor şi ce înscrisuri s-au constatat ca fiind „ticluite”.
Apoi, se solicită incidenţa cauzei de exonerare a răspunderii civile delictuale, respectiv
cea prevăzută de art. 1352 Cod civil: fapta victimei însăşi şi fapta terţului, raportat la cazul
fortuit, ca fiind exonerator de răspundere.
S-a făcut referire la victima care se află în subordinea pârâtului, dar a depăşit
instrucţiunile primite şi a avut iniţiative intempestive, toate acestea fiind legate de o anumită
interpretare a art. 1352 Cod civil, dar apărătoarea pârâtei apelante nu a explicat în ce a constat
cazul fortuit şi nici relaţia de subordonare dintre părţi, care erau instrucţiunile primite şi de la
cine etc.
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Solicită a se constata că pârâta apelantă a relatat în mod trunchiat declaraţia sa, în care
a afirmat că: „eram în spatele motociclului care a venit în stânga şi pe spate”.
Practic, cauza răsturnării s-a datorat manevrei nereuşite a pârâtei apelante de a urca o
pantă (care nu era uşoară), iar în momentul în care a simţit că abordarea perpendiculară cu o
viteză neadecvată va duce la răsturnarea ATV-ului, a încercat virarea spre stânga, fapt ce a dus
la căderea sa şi prăbuşirea motociclului peste ea, lateral stânga.
Pe de altă parte, indiferent dacă s-ar fi balansat sau ridicat pe parcursul traseului, ca
pasageră, nu avea cum să influenţeze centrul de greutate al ATV-ului, vehicul ce are patru roţi
motrice, deci o stabilitate constantă în regim de exploatare raţională, mai ales că nu depăşea
greutatea de 60 kg.
Legat de punctul III al motivării apelului pârâtei apelante C., referitor la inexistenţa
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, a constatat o motivare contradictorie raportată
la condiţiile ce trebuie întrunite cumulativ în accepţiunea disp. art. 1357 Cod civil.
Prima condiţie se referă la existenţa prejudiciului, care în varianta materială nu este
combătută în totalitate, adică faptul că nu se spune că prejudiciul nu există, ci acesta este
contestat doar ca întindere, prin supoziţii, interpretări, cvasi raportări la constatările emanate de
specialişti etc.
O motivare asemănătoare se referă şi la cuantumul prejudiciului moral, raportat la
scopul economico-social în care a fost recunoscut de către lege.
Daunele morale nu au legătură cu scopul economico-social ce a fost invocat de către
apărătoarea pârât apelantei, în contextul în care nu a încercat să combată principiile invocate
prin acţiune.
Însă, cel mai grav aspect al motivării apelului îl constituie enumerarea şi alăturarea cu
rea-credinţă a unor aşa-zise probe, care constau în postările de pe reţelele sale de socializare.
În ciuda acestor încercări de a i se crea o falsă stare de sănătate şi fericire, încă de la
două săptămâni de la accident, solicită a se avea în vedere că susţinerile din acţiune, întemeiate
pe înscrisuri şi martori, nu pot fi răsturnate deoarece sunt bazate pe realitate.
Faptul că a fost consultată şi diagnosticată de către unul dintre cei mai buni chirurgi
ortopezi din ţară, a dus la evitarea unor operaţii riscante pentru corectarea celor două fracturi
de bazin şi la o vindecare prin imobilizare la pat, dar care nu a fost mai puţin dureroasă.
Aşa cum a reieşit din actele medicale depuse la dosarul de fond, în perioadele cât a fost
internată în două spitale, a fost imobilizată la pat, imobilizare care a continuat şi în ambulatoriu.
Ulterior, a urmat o perioadă de recuperare, constând în mersul cu cadrul şi cârjele, programul
de kinetoterapie efectuat în clinici specializate şi apoi săli de gimnastică, toate acestea fiind
absolut necesare pentru însănătoşirea sa.
După această perioadă, în care a început să se deplaseze şi să se recupereze, la
recomandarea medicului ortoped, activităţile sale nu au depăşit limita unei recuperări normale
după un astfel de accident, aşa cum s-a încercat să se exagereze prin prezentarea unor probe
incerte ca dată şi desfăşurare.
Aceasta nu înseamnă că diagnosticul din certificatul medico-legal emis la trei luni după
internare, a radiografiei de bazin cu explicaţiile medicale, nu certifică existenţa unor urmări
grave: „fractură veche, ram ilio-pubian bilateral asimetrică, vicios consolidată. Bazin asimetric,
modificări degenerative incipiente ale articulaţiei”, ceea ce denotă existenţa unui handicap
medical permanent.
La fel, nu se poate nega şi consecinţa naşterii prin cezariană, care a necesitat cheltuieli
suplimentare, dar şi un risc pentru naşterea unui al doilea copil, precum şi remanența psihică a
accidentului, mai ales că ar fi putut avea consecinţe mai grave.
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Punctul IV al apelului, legat de obligarea copârâtelor la plata despăgubirilor, nu mai
confirmă inexistenţa răspunderii culpei civile delictuale a numitei C., care a fost negată pe tot
parcursul procesului civil.
Chiar în lipsa răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie a conducătoarei ATVului, apelanta constată în mod surprinzător ca este întrunită răspunderea civilă a BAAR şi a SC
B. SRL, raportată la dispoziţiile, prezentate în mod aleator, din legislaţia privind asigurările
RCA din România, dar mai ales din Uniunea Europeană.
Pe de altă parte, pârâta apelantă neagă cea mai mică culpă în conducerea unui
autovehicul, indiferent de locul accidentului, dar îi convine că altcineva este obligat să plătească
prejudiciul, cu toate că la instanţa de fond apărătoarea pârâtei C. a lăsat la aprecierea instanţei
constatarea obligaţiei BAAR (FPVS) şi a societăţii care funcţiona fără ca ATV-urile să fie
asigurate RCA, respectiv SC B.SRL.
Această inconstanţă în apărarea pârâtei apelante, dublată de necunoaşterea legislaţiei
privitoare la asigurarea răspunderii civile prin accidente produse de autovehicule, a cauzat un
fals conflict juridic între ea şi pârâtă, în condiţiile în care a ales să nu apeleze la rezolvarea
laturii civile printr-un dosar penal, dar a considerat că, perfect legal, Fondul de Protecţie al
Victimelor Străzii (acum BAAR) trebuie să plătească prejudiciul material şi moral suferit de
către ea, iar societatea care le-a închiriat ATV-ul este răspunzătoare de eventualul regres privind
culpa neasigurării autovehiculelor pentru care încasau şi încasează şi în prezent sume
importante de bani.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâta C. a solicitat respingerea apelului declarat de
reclamantă ca nefondat.
În ce priveşte excluderea sumei de 9.080,55 lei (echivalentul sumei de 2.214,77 USD)
reprezentând costul efectuării operaţiei de cezariană, arată că instanţa de fond, în mod corect, a
reţinut netemeinicia solicitării acestei sume, întrucât s-a reţinut că naşterea prin cezariană a fost
alegerea apelantei iar, acest fapt, rezultă incontestabil din documentele medicale depuse la
dosarul cauzei.
Aspectele invocate de intimată privind faptul că leziunile produse în urma accidentului
i-ar fi făcut imposibilă naşterea pe cale naturală nu sunt dovedite, iar posibilitatea ca acestea să
reprezinte un risc pentru naşterea naturală nu duce incontestabil la concluzia contrară.
În cauză, apelanta nu a dovedit că naşterea prin operaţia de cezariana nu a fost opţiunea
sa cunoscând şi riscurile aferente naşterii pe cale naturală şi nici nu a dovedit că, în cazul în
care ar fi optat pentru naşterea pe cale naturală, cuantumul cheltuielilor ar fi fost altul sau ar fi
lipsit cu desăvârşire.
Cu privire la excluderea sumei de 2.758 lei, respectiv jumătate din suma solicitată de
5.516 lei (echivalentul a 1.400 USD) reprezentând contravaloarea şedinţelor de psihoterapie
din perioada decembrie 2016 - septembrie 2017, apreciază că instanţa de fond în mod greşit a
înlăturat doar jumătate din această sumă şi nu a înlăturat-o integral, întrucât în opinia sa
incidentul din 2015 nu avea cum să dea naştere unui sindrom posttraumatic (PTSD). După cum
rezultă din însăşi motivările apelantei, apariţia unui astfel de sindrom este dată de o experienţă
traumatizantă ce implică risc vital: războaie sau dezastre naturale, atac violent, abuz sexual,
răpire, terorism, tortură, accidente severe, moartea neaşteptată sau în condiţii violente a unei
persoane apropiate.
Astfel cum rezultă din documentele emise de Spitalul Judeţean, incidentul produs nu a
fost o ameninţare vitală, victima prezentându-se cu o fractură și o entorsă, fără vreo afectare
sau un semn că i-a fost pusă viaţa în pericol iminent, neavând spitalizare prelungită și nici
necesitate de suport vital.
Cu privire la excluderea sumei de 18.000 lei solicitată cu titlu de beneficiu nerealizat
din activitatea de modelling şi artistică, apreciază că instanţa de fond, în mod corect, a reţinut
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caracterul incert şi nedovedit a sumei solicitate cu titlu de beneficiu nerealizat constând în
venituri din muncă.
Veniturile din astfel de activităţi au caracter aleatoriu şi incert şi, totodată, nici nu ar fi
putut proba un fapt negativ, respectiv că, în decursul celor 14 zile de repaos la pat, apelanta nu
ar fi fost aleasă de vreo societate de profil în vederea prestării activităţii de modelling. Însă
apelanta, în cazul în care s-ar fi întâmplat acest lucru, avea cu certitudine înscrisuri
(corespondenţă electronică) care să ateste câştigarea castingului şi veniturile aferente de care ar
fi fost lipsită.
Privitor la veniturile din proiectul muzical invocat, arătă că în perioada 16.09.2015 29.10.2015 apelanta a postat fotografii multiple de promovare a piesei muzicale la care lucrase
în colaborare cu un alt artist: anunţă organizarea filmărilor videoclipului, prezenţa sa la diverse
emisiuni Tv în scopul promovării piesei.
Nici cuantumul prejudiciului moral presupus încercat de apelantă de 75.000 lei nu se
justifică, iar acordarea acestuia este contrar scopului economico-social în care a fost recunoscut
de lege, de regulile de convieţuire socială şi contrar bunei-credinţe.
Este adevărat că accidentul în cauză a avut drept consecinţă lezarea integrităţii fizice a
victimei, însă în cauză apelanta abuzează de drepturile sale procesuale şi doreşte transformarea
acestui eveniment nefericit într-un câştig patrimonial, contrar prevederilor legale, respectiv
acoperirea unei pagube.
Din documentele medicale existente la dosar, rezultă că A. a stat internată o perioadă
scurtă de timp şi posibilitatea sa de deplasare nu a fost în niciun moment afectată. Viaţa sa
familială şi socială nu a fost afectată în mod grav, cum se afirmă, şi nici viaţa profesională, în
condiţiile în care conform informaţiilor publice existente pe reţelele de socializare încă din data
de 07.07.2015 aceasta s-a aflat în vacanţe, inclusiv în alte ţări, proiectele sale muzicale s-au
desfăşurat fără a fi afectate (la sfârşitul lunii septembrie filmând videoclipul pentru piesa
dorită), rămânând însărcinată în luna noiembrie 2015 şi căsătorindu-se în luna iunie 2016.
Concluzionând, efectul produs asupra situaţiei sociale, familiale şi profesionale nu este
unul de natură să justifice acordarea unor despăgubiri morale în cuantum de 75.000 lei şi cu
atât mai puţin în cuantum de 225.000 lei, în condiţiile în care viaţa intimatei a urmat un curs
firesc ulterior evenimentului.
Examinând apelul formulat de apelanta-reclamantă, Curtea reţine următoarele:
Primul motiv de apel vizează soluţia de respingere a acţiunii împotriva pârâtei BAAR
(fosta FPVS).
Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin.1, 3 din normele privind FPVS (devenit ulterior BAAR),
aprobate prin ordinul CSA nr. 1/2008, în vigoare la data producerii accidentului:
”(1) Fondul acordă despăgubiri persoanelor păgubite prin accidente de vehicule, dacă
vehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a rămas neidentificat ori nu era
asigurat pentru răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu toate
că legea prevedea obligativitatea asigurării.
(3) Dacă pentru vehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul nu a fost
îndeplinită obligaţia de a încheia asigurarea R.C.A., Fondul acordă persoanelor prejudiciate
despăgubiri atât pentru daune materiale, cât şi pentru vătămări corporale sau decese”.
Este adevărat că nu există o definiţie legală a noţiunii de ”accident de vehicule”, însă în
această situaţie trebuie avut în vedere înţelesul pe care acest termen îl are în vorbirea obişnuită,
adică de eveniment imprevizibil în care este implicat cel puţin un autovehicul şi în urma căruia
au rezultat vătămarea corporală sau decesul uneia sau mai multor persoane, ori pagube
materiale.
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Instanţa de fond a procedat în mod nelegal raportându-se la noţiunea de ”accident de
circulaţie”, aşa cum este definită de OUIG nr. 195/2002, întrucât această reglementare vizează
doar circulaţia pe drumurile publice.
Or, din moment ce textul legal nu limitează răspunderea FPVS la accidentele produse
pe drumurile publice, ci se referă în general la accidente de vehicule, interpretul acestui text nu
poate adăuga alte condiţii neprevăzute de legiuitor.
Această concluzie este confirmată de dispoziţiile art. 26 alin. 2 din Norma ASF nr.
23/2014, în vigoare la data accidentului, potrivit cărora: ”Indiferent de locul în care s-a produs
accidentul de vehicul pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice,
în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului
asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de despăgubire prevăzută în poliţa
de asigurare RCA” .
Prin urmare, întrucât FPVS (ulterior BAAR) răspunde în cazul în care autovehiculul
care a produs accidentul nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru prejudicii produse prin
accidente de vehicule, deşi legea prevede obligativitatea asigurării, aceasta va răspunde ca
întindere în aceleaşi condiţii ca şi asiguratorul RCA.
Pentru aceste motive, Curtea apreciază că acest motiv de apel este dat, iar BAAR va fi
obligat în solidar cu pârâta C. la plata daunelor morale, materiale şi a cheltuielilor de judecată.
Al doilea motiv de apel vizează obligarea şi a SC B.SRL, în solidar cu ceilalţi pârâţi, la
plata daunelor morale şi materiale.
Curtea reţine, în acest sens, că nu există nici o legătură de cauzalitate între fapta acestei
pârâte, care nu a încheiat o poliţă de asigurare RCA pentru ATV-ul în cauză, deşi era
obligatorie, şi accidentul de vehicule soldat cu vătămarea corporală a reclamantei. Cum nu
există nici un raport de prepuşenie între această societate şi conducătorul ATV-ului nu există
nici un temei juridic pentru atragerea răspunderii sale civile delictuale.
Ultimul motiv de apel, legat de întinderea despăgubirilor materiale şi morale, va fi
analizat împreună cu motivele de apel vizând aceleaşi aspecte, formulate de pârâta C.
În prealabil, Curtea apreciază că, din probele administrate în cauză, nu rezultă o culpă
concurentă sau exclusivă a reclamantei la producerea accidentului.
Astfel, deşi pârâta C. susţine că reclamanta a contribuit sau chiar a provocat accidentul
prin ridicarea în picioare şi balansarea ATV-ului, aceste aspecte nu rezultă din probele
administrate în cauză.
Cât priveşte lipsa de experienţă a pârâtei în conducerea unui ATV sau a autovehiculelor
în general, aceasta nu constituie o cauză de înlăturare sau de limitare a răspunderii, dispoziţiile
art. 1357 al. 2 Cod civil instituind răspunderea autorului faptei ilicite pentru ce mai uşoară culpă.
Este adevărat că o călătorie cu ATV-ul în scop recreativ pe drumuri neamenajate sau pe teren
accidentat presupune un risc mult mai mare de accidentare decât o călătorie obişnuită pe un
drum asfaltat. Această împrejurare poate avea relevanţă la stabilirea întinderii daunelor morale,
însă nu trebuie confundată cu o culpă concurentă, în cazul de faţă culpa pentru producerea
accidentului aparţinând în întregime conducătorului auto.
Pornind de la examinarea motivelor legate de întinderea daunelor materiale, Curtea
constată că prima instanţă a procedat în mod legal şi temeinic la acordarea cheltuielilor
pricinuite de spitalizare, medicamentaţie, saltea ortopedică şi celelalte cheltuieli în legătură cu
recuperarea, în cuantum total de 5.210,25 lei, conform înscrisurilor doveditoare depuse la
dosarul primei instanţe.
De asemenea, Curtea constată ca fiind rezonabilă obligarea pârâţilor la 1/2 din
cheltuielile făcute cu şedinţele de psihoterapie, respectiv 2.758 lei, având în vedere că aceste
şedinţe au fost efectuate în perioada decembrie 2016- septembrie 2017, pe cale de consecinţă,
nefiind cert că accidentul în cauză a fost cauza unică şi determinantă a afecţiunii.
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Totodată nu se poate reţine nici solicitarea pârâtei C. de înlăturare în întregime a acestor
cheltuieli, având în vedere certificatul emis de Cabinetul de psihiatria familiei din Houston din
care rezultă că în urma accidentului în cauză reclamanta prezintă efecte de stres posttraumatic,
în legătură cu care au avut loc şedinţele de psihoterapie.
Cu privire la suma de 9.080,55 lei reprezentând contravaloarea operaţiei de cezariană
suferită în Texas de reclamantă, Curtea apreciază că nu s-a făcut dovada cu certitudine a
legăturii de cauzalitate între accident şi necesitatea acestei operaţii. Este adevărat că reclamanta
a depus o adresă din partea dr. .. din cadrul Woman s Health Group, prin care acesta certifică
faptul că reclamanta a suferit o operaţie cezariană din cauza unui antecedent de fractură pelvină
ca urmare a unui accident cu un ATV. Pentru a lămuri însă în mod cert legătura de cauzalitate
între vătămarea corporală suferită în urma accidentului şi necesitatea efectuării acestei operaţii,
respectiv a eventualei existenţe şi a altor factori ce au impus această operaţie, străini de accident,
era necesară administrarea în condiţii de contradictorialitate a unei probe cu o expertiză medicolegală, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Deşi instanţa a pus în discuţia părţilor
administrarea acestei probe la termenul de judecată din 20.06.2019, părţile nu au dorit
administrarea acestei probe, sarcina probei aparţinând reclamantei potrivit dispoziţiilor art. 249
Cod de procedură civilă.
Cât priveşte prejudiciul material reprezentând venituri nerealizate din activitatea de
modeling, din activitatea muzicală, şi avansul de 5.325 lei achitat pentru realizarea unui proiect
muzical, Curtea apreciază că reclamanta nu a făcut dovada existenţei acestuia.
Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză nu vizează
nici un aspect cu privire la frecvenţa, stabilitatea sau certitudinea veniturilor realizate din
activitatea de modeling. Contractul de impresariat din care s-a depus la dosar doar prima pagină
nu face dovada vreunei sume de bani ce urma să fie achitată reclamantei pentru activităţi în
perioada în care a fost indisponibilă în urma accidentului.
Cât priveşte eventualele concerte pe care le-ar fi putut susţine în această perioadă, acesta
este în mod evident un prejudiciu incert, a cărui existenţă nu a fost dovedită.
Avansul achitat în luna martie 2015 pentru realizarea unui proiect muzical nu poate
constitui un prejudiciu cert, în condiţiile în care nu s-a făcut dovada conţinutului obligaţiilor
părţilor participante la acest raport juridic, iar un proiect muzical s-a realizat, chiar dacă
reclamanta susţine că a fost întârziat de accident.
Cu privire la cuantumul daunelor morale, Curtea reţine că nu există criterii legale certe
pentru individualizarea acestora, revenind acest rol instanţei de judecată. Această activitate de
individualizare nu poate fi însă una subiectivă, ci trebuie să fie obiectivă, raportată la
împrejurările concrete ale cauzei.
În speţă, din raportul de constatare medico-legală nr. ../A1 din 10.07.2015 rezultă că
reclamanta a suferit în urma accidentului un politraumatism cu fractură cominutivă aripă sacrată
dreaptă şi ram ilio-pubian stâng cu detaşare de fragment osos cu disjuncţie pubiană şi entorsă
mediotarsiană dreaptă, ce au necesitat pentru vindecare un număr de 100 – 120 de zile îngrijiri
medicale.
Instanţa mai reţine că la data accidentului reclamanta era activă social, implicată în
diverse proiecte de modeling şi muzicale, suferind în perioada de refacere o restrângere destul
de severă a posibilităţilor de viaţă socială şi familială, pe lângă suferinţele de ordin fizic
inerente.
Curtea mai reţine însă, ca o circumstanţă concretă, că deplasarea cu un ATV pe un drum
neamenajat, şi ulterior pe teren accidentat, cumulată cu lipsa de experienţă a conducătorului
auto, prezintă în sine un grad de periculozitate mult mai mare decât deplasarea normală cu un
autovehicul pe un drum public.
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Curtea nu va avea în vedere postările făcute de reclamantă pe reţele sociale, prezentate
de pârâta C., întrucât, aşa cum a arătat şi reclamanta, aceste postări nu reprezintă cu certitudine
o realitate, putând fi făcute şi în scop social sau publicitar, iar fotografiile prezentate nu au dată
certă, unele fiind în mod cert făcute în cu totul altă perioadă decât cea a postării. Relevante în
stabilirea stării de sănătate a reclamantei sunt înscrisurile medicale şi medico-legale emise de
organele competente în materie.
Raportat la toate aceste considerente, Curtea apreciază că nivelul daunelor morale
stabilit de prima instanţă de 75.000 lei, este unul rezonabil.
Analizând apelul formulat de apelanta – pârâtă C., Curtea constată următoarele :
Cu privire la criticile legate de vinovăţia în producerea accidentului, culpa reclamantei,
întinderea daunelor materiale şi morale, s-a răspuns în mod direct sau indirect cu ocazia
examinării împreună cu motivele de apel formulate de reclamantă.
Referitor la obligarea BAAR la plata daunelor morale, materiale, şi a cheltuielilor de
judecată, aşa cum s-a arătat, urmează să se dispună în solidar cu pârâta C., şi nu în locul acesteia,
cum se solicită. Chiar dacă, din punct de vedere al întinderii răspunderii, BAAR răspunde
asemenea asigurătorului RCA, rolul acestei răspunderi este de a garanta victimei recuperarea
prejudiciului, nu de asigurare a autorului vinovat de producerea accidentului. Prin urmare,
răspunderea BARR nu va fi atrasă în locul autorului, ca în cazul asigurătorului RCA, ci în
solidar cu acesta.
Cât priveşte răspunderea S.C. B.SRL, după cum s-a arătat, nu există temei juridic pentru
obligarea acesteia la plata de daune morale sau materiale către reclamantă.
Singura legătură posibilă de cauzalitate între fapta pârâtei SC B. SRL de a nu încheia
asigurare de răspundere civilă obligatorie pentru ATV-ul în cauză poate fi în legătură cu
obligarea pârâtei C. la plata daunelor morale şi materiale, care nu ar fi avut loc în prezenţa unei
asigurări RCA. Pârâta C. nu a înţeles însă să formuleze o cerere de chemare în garanţie în acest
sens.
Pentru toate aceste considerente, în baza art. 480 alin. 1, 2 Cod procedură civilă, Curtea
va admite apelul formulat de apelanta reclamantă A., va schimba în parte sentinţa atacată, în
sensul că va obliga şi pârâta Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, în solidar cu
pârâta C., la plata daunelor materiale, morale şi a cheltuielilor de judecată.
Totodată, va respinge apelul formulat de apelanta-pârâta C., fiind păstrate celelalte
dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu contravin dispozițiilor prezentei decizii.
8. Adoptare tacită a unui act adiţional la un contract de credit – art. 40 alin. (3) din
OUG nr. 50/2010
Rezumat:
Un act adiţional la un contract de credit, nesemnat de către consumator, şi cu privire
la care banca nu a făcut dovada că l-ar fi comunicat consumatorului, nu poate fi considerat ca
fiind adoptat tacit, în condiţiile art. 40 alin. 3 din OUG nr. 50/2019
(Decizia nr. 343 din 7.11.2019, Dosar nr. 6750/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. ..../86/2017 reclamanţii A. şi
B., în contradictoriu cu pârâții SC C. SA Membră a Grupului Naţional D. – Sucursala Judeţeană
și S.C. C. S.A. – Membră a Grupului Naţional D., în temeiul dispoziţiilor art. 194 Cod procedură
civilă, au solicitat să se constatate caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la art. 7 pct. 1 lit. a)
în ce priveşte tezele „dobânda variabilă a Băncii”, respectiv “banca decide sa revizuiască nivelul
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dobânzii” şi la art. 13 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 35073508 din 29.06.2007
încheiat între părţi şi la art. art. I.2.2.1 pct. 1 şi art. I pct. I.1 lit. r) din Actul adiţional la contract
de implementare a O.U.G. nr. 50/2010 în situaţia în care se va reţine încheierea sa valabilă;
obligarea pârâtelor la modificarea contractului în sensul înlăturării clauzelor abuzive; obligarea
pârâtelor la restituirea sumelor reprezentând diferența dintre dobânda percepută începând cu
data de 30.06.2008 și dobânda rămasă în urma constatării caracterului abuziv al art. 7 pct. 1 lit.
a) în ce priveşte tezele „dobânda variabilă a Băncii, respectiv banca decide sa revizuiască
nivelul dobânzii din contractul de credit nr. 35073508 din 29.06.2007 încheiat între părţi şi la
art. art. I.2.2.1 pct. 1 şi art. I pct. I.1 lit. r) din Actul adiţional la contract de implementare a
O.U.G. nr. 50/2010; înghețarea cursului de schimb valutar CHF-LEU pentru efectuarea plăților
în temeiul contractului de mai sus la valoarea de la momentul încheierii acestuia, respectiv
1,8913 lei; obligarea pârâtelor să plătească reclamantului sumele achitate în plus în temeiul
contractului sus menţionat, rezultate din diferenţa de curs valutar valabil de la momentul
efectuării fiecărei plăţi şi cursul valutar valabil de la data semnării contractului; obligarea
pârâtelor la plata dobânzii legale aferentă sumelor solicitate la capetele 3 şi 5, calculată de la
data efectuării plăţii şi până la data achitării efective a debitelor, precum şi la plata cheltuielilor
de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 56 din 4 februarie 2019, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă,
a respins, ca nefondate, excepțiile prescripției dreptului material la acțiune și a inadmisibilității
acțiunii, invocate de pârâta C. SA Membră a Grupului National D. ;
A respins, ca nefondată, acțiunea civilă având ca obiect „acțiune în constatare clauze
abuzive” formulată de reclamanții A. și B.
A respins, ca nefondată, cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de
reclamanți, ca nefondată.
La pronunţarea soluţiei, prima instanţă, s-a pronunţat, în prealabil, asupra excepţiilor de
procedură, precum şi asupra celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în
fond a pricinii.
În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată prin întâmpinare,
instanţa a respins-o ca neîntemeiată, faţă de dispoziţiile art. 1 din Decretul nr. 157/1968 privitor
la prescripţia extinctivă, reţinând faptul că, reclamanţii au solicitat ca instanţa să constatate
caracterul abuziv a unor clauze din contractul perfectat cu pârâtele. În măsura în care instanţa
va constata această împrejurare, sancţiunea care intervine este nulitatea acestora, faţă de
dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 193/2000. Drept consecinţă a nulităţii, clauzele contractuale
vizate sunt lipsite de efecte juridice retroactiv, de la data încheierii lor, urmarea fiind repunerea
părţilor în situaţia anterioară încheierii actului lovit de nulitate şi restituirea prestaţiilor efectuate
în temeiul clauzei nule.
Or, în măsura în care instanţa nu s-a pronunţat, încă, referitor la această chestiune
apreciază că termenul de prescripţie nu a început încă, să curgă, şi, implicit, nu putea să se
împlinească anterior formulării prezentei acţiuni.
În acest sens, instanţa a reţinut şi decizia de speţă a ÎCCJ, respectiv Decizia nr. 686 din
data de 21 februarie 2013 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un contract de credit
bancar, în motivarea căreia s-a reţinut că deşi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între profesionişti şi consumatori nu prevede ca sancţiune anularea
clauzelor cu caracter abuziv, ci inopozabilitatea (sau ineficacitatea) acestora în raport cu
consumatorul, regimul juridic al acestei sancţiuni este identic cu cel al nulităţii absolute. Astfel,
consecinţa constatării caracterului abuziv al unor clauze este echivalentă cu constatarea nulităţii
absolute a acestora, nefiind aplicabilă sancţiunea existentă în cazul nulităţii relative, şi anume
anularea clauzei respective. Înalta Curte a mai precizat că, în ceea ce priveşte natura interesului
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protejat, norma respectivă ocrotește un interes general, si nu unul individual, fiind evident faptul
că legea ocrotește o categorie generică, aceea a consumatorilor, şi nu o persoană particulară. În
acest sens, Legea nr. 193/2000 nu reprezintă decât transpunerea în legislaţia românească a
Directivei nr. 93/13/CEE, ale cărei dispoziţii, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie,
sunt de ordine publică. În consecinţă, neputând fi vorba de o nulitate relativă, ci de nulitate
absolută, care poate fi invocată oricând, dreptul la acţiune al reclamanţilor nu poate fi apreciat
ca prescris.
Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, instanţa a apreciat că aceasta nu este dată
în speță, întrucât în Legea 193/2003 sunt reglementate în mod expres clauzele abuzive din
contractele încheiate între comerciant şi consumator şi în ipoteza încheierii unui act adiţional
în baza OUG 50/ 2010, din momentul încheierii contractului şi până la întocmirea actului
adiţional, se constată că au fost percepute sume de bani prin intermediul unor clauze considerate
de reclamanţi ca fiind abuzive.
Pe fondul cauzei, Tribunalul Suceava a constatat că acțiunea nu este fondată.
A reţinut, prima instanţă, că definiţia clauzelor abuzive este regăsită la art. 4 din
Directiva 93/13/CEE, din care rezultă trei condiţii esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească
o prevedere contractuală pentru a fi considerată abuzivă şi eliminată din contract.
A constatat, în primul rând, că această clauză nu a făcut obiectul unei negocieri, în
condiţiile în care. dacă s-a negociat punctual o clauză cu reprezentanţii băncii creditoare,
aceasta nu va mai putea fi reclamată ca fiind abuzivă, chiar dacă va îngreuna situaţia pecuniară
a consumatorului. A atras atenţia prima instanţă asupra faptului că, o negociere pur formală nu
va produce efecte juridice, atâta timp cât se dovedeşte că debitorul nu a avut posibilitatea
efectivă de a influenţa conţinutul clauzei. O simplă discuţie cu privire la o clauză nu poate fi
considerată negociere dacă debitorul a fost lipsit de puterea de a-şi exprima punctul de vedere
asupra conţinutului ei sau nu a putut solicita adaptarea ei la propriile cerinţe şi nevoi, banca
fiind cea care trebuie să probeze negocierea directă a unei clauze.
Al doilea criteriu verificat de către instanţa de fond se referă la buna-credinţă, precizând
faptul că, buna-credinţă reprezintă o noţiune autonomă, care trebuie interpretată în lumina
jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, invocând afacerea Aziz (cauza C-415/11,
hotărâre din 14 martie 2013).
Al treilea criteriu care priveşte analiza caracterului abuziv al unei clauze are în vedere
efectul pe care acesta îl produce: un dezechilibru semnificativ în detrimentul consumatorului.
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene apreciază că este competentă să sugereze instanţelor din
statele membre numai criterii orientative de care acestea pot ţine cont, fără a impune o soluţie
sau alta. Acest ultim criteriu atrage atenţia asupra faptului că judecătorul este dator să cerceteze
caracterul abuziv în funcţie de împrejurările concrete specifice fiecărei speţe în parte. Faptul că
o pondere foarte mare îl are cadrul legislativ naţional este subliniat în cauza Constructora
Principado SA (cauza C-226/12, hotărâre din 16 ianuarie 2014), CJUE stabilind că ,,pentru a
şti dacă o clauză creează, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între
drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg dintr-un contract, trebuie să se ţină seama în
special de normele aplicabile în dreptul naţional în lipsa unui acord între părţi în acest sens.”
Se referă în special la faptul că, punctul de reper va fi reprezentat de normele de drept
dispozitive, adică de acele prevederi conţinute în acte normative de la care s-a derogat în mod
expres prin contract.
În speță, clauzele referitoare la dobândă întrunesc doar primele două condiții ale
dispoziției legale menționate, nefiind realizată și cea de a treia condiție, respectiv condiția
dezechilibrului semnificativ în detrimentul consumatorului.
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Din anexa nr. 2 a raportului de expertiză, rezultă că, indiferent de nenegocierea sau lipsa
de claritate a clauzelor referitoare la dobândă, cuantumul acesteia a scăzut semnificativ, de la
un procent de 4,50% în cursul anului 2007 până la 2,49% în cursul anului 2017.
Introducerea marjei băncii, de 3.25% a condus la majorarea dobânzii peste 4,5% doar
pentru 7 luni în cursul anului 2008, ceea ce reprezintă o perioadă nesemnificativă, raportat la
durata totală de derulare a creditului.
În realitate, ceea ce i-a afectat pe reclamanți a fost creșterea cursului valutar CHF-RON,
care, într-adevăr, s-a dublat pe perioada derulării creditului, aceștia solicitând înghețarea
cursului de schimb valutar.
În opinia instanţei de fond, această solicitare nu este întemeiată.
Astfel, potrivit convenţiei de credit s-a stabilit că orice plată efectuată în baza convenţiei
se va face în moneda creditului.
Potrivit art. 3 lit. b) din OG 21/1992, consumatorii au dreptul de a fi informaţi complet,
corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia
pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a
fi educaţi în calitatea lor de consumatori;
Art. 10 lit. b) din același act normativ stipulează dreptul consumatorilor de a beneficia
de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile
calitative şi condiţiile de garanţie, indicarea exactă a preţului sau tarifului, precum şi stabilirea
cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor. Totodată, art. 18 din OG 21/1992 statuează
asupra dreptului consumatorilor de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra
caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici,
astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor,
între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora,
în deplină securitate.
Reclamanții au invocat faptul că punând în balanță informațiile primite - vizând în
special stabilitatea monedei - şi realitatea rezultată din desfășurarea contractului, rezultă că nu
au fost informați, corespunzător cu privire la riscul valutar real.
Susţinerile reclamanţilor în sensul că instituţia financiară nu a procedat la o informare
corespunzătoare cu privire la riscul valutar, nu au fost primite, din calitatea de profesionist a
împrumutătorului în domeniul financiar bancar neputându-se trage prezumţia cunoaşterii ori a
posibilităţii de prevedere a evoluţiei cursului de schimb al CHF.
Tribunalul a învederat faptul că, nici banca nu poate anticipa cu exactitate (și nici nu i
se poate pretinde astfel) evoluția cursului de schimb al unei monede, în special când este vorba
despre contracte încheiate pe perioade mari de timp, și sub acest aspect nu se poate vorbi despre
o rea-credință a pârâtei. Modificarea cursului de schimb al unei monede nu poate fi imputată
băncii deoarece aceasta nu are posibilități concrete.
Fluctuaţia cursului de schimb nu constituie prin sine însăşi o împrejurare care să
determine a se reţine caracterului abuziv al clauzelor privind rambursarea sumei împrumutate,
nefiind îndeplinite, numai pentru acest considerent, condiţiile prevăzute de art. 4 din Legea
nr.193/2000.
Modificarea cursului unei monede străine în raport cu leul în perioada lungă a derulării
contractului nu putea fi considerată o situaţie imprevizibilă în contextul economic românesc din
anul 2008, fiecare persoană, chiar cu un nivel redus de cunoştinţe financiare, cunoscând efectele
fluctuaţiilor valutare în ţara noastră după 1989. De altfel, nici reclamanţii nu neagă de plano
acest lucru, aceştia invocând doar imposibilitatea anticipării unei creşteri considerabile a
cursului de schimb ce nu le-ar fi permis asumarea obligaţiilor în cunoştinţă de cauză.
Nu i se putea impune însă Băncii furnizarea unei estimări precise asupra evoluţiei pe
termen lung a cursului CHF – leu în cadrul obligaţiei generale de informare corectă şi completă
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aparţinând profesionistului deoarece acest curs nu este rezultatul serviciilor financiare acordate
sau a activităţii specifice ce o desfăşoară. Obligaţii similare au fost introduse ulterior încheierii
contractului, prin Regulamentul BNR nr. 24/2011, care însă impune avertizarea asupra
posibilităţii şi consecinţelor creşterii costului creditului în cazul materializării riscului valutar,
fără a se putea în mod rezonabil pretinde estimarea precisă a evoluţiei cursului valutar pe durată
îndelungată.
Tribunalul a subliniat faptul că nici consumatorul nu se poate apăra invocând permanent
o lipsă de diligență din partea băncii de a-l informa fără a face demersuri el însuși în acest sens
și a-și asuma posibilitatea suportării-în limite rezonabile-a riscului contractului.
Pe de altă parte, s-a referit la jurisprudență, respectiv Cauza C-26/13 Arpad Kasler,
Hajnalka Kaslerne Rabai c. OTP Jelzalogbank Srt, întrebarea numărul 3) prin care s-a statuat
că, în aplicarea art. 4 al. 2 din Directiva (art. 4 al. 6 din Legea 193/2000),”examinarea
caracterului clar si inteligibil al clauzelor contractuale trebuie sa tina conțin special de
informațiile aduse la cunoștința consumatorului la încheierea contractului si trebuie sa vizeze,
in plus fata de aspectul strict formal si lingvistic, evaluarea exacta a consecințelor economice
ale clauzelor menționate si raporturile care pot exista intre ele", împrejurare ce nu este de natură
a conduce la o altă concluzie.
De altfel, circumstanțele avute în vedere la pronunțarea hotărârii sus amintite și prezenta
cauză sunt diferite.
În primul rând, în Cauza C-26/13 Arpad Kasler, Hajnalka Kaslerne Rabai c. OTP
Jelzalogbank Srt, consumatorii au contractat un împrumut în moneda națională, iar nu într-o
monedă străină.
În al doilea rând, ceea ce s-a considerat abuziv în comportamentul băncii a fost aplicarea
unor mecanisme diferite și insuficient explicate consumatorilor în ceea ce privește rambursarea
ratelor (când s-a utilizat cursul de schimb valutar al băncii la cumpărarea CHF) față de
deblocarea inițială a fondurilor (când s-a utilizat cursul de schimb valutar al băncii la vânzarea
CHF), în contextul lipsei furnizării unui serviciu financiar referitor la cumpărarea sau vânzarea
de monedă străină astfel încât o contraprestație să fie justificată.
Faţă de împrejurarea că limbajul utilizat de dispozițiile referitoare la riscul valutar din
convenţia de credit este suficient de clar și inteligibil, instanța de fond a apreciat că aceste clauze
sunt excluse de sub incidenţa Legii nr. 193/2000.
În acest sens, instanța a făcut referire şi la prevederile alin. 2) lit. a) din Anexa la Legea
nr. 193/2000, reţinând faptul că nu sunt întrunite cerințele art. 4 din Legea 193/2000.
De asemenea, cu referire la dispoziţiile art. 1578 din Codul civil de la 1864 „Obligația
ce rezultă dintr-un împrumut în bani este totdeauna pentru aceeași sumă numerică în contract.
Întâmplându-se o sporire sau scădere a prețului monedelor, înainte de a sosi epoca plății,
debitorul trebuie să restituie suma numerică împrumutată și nu este obligat a restitui această
sumă decât în speciile aflătoare în curs în momentul plății”, prima instanţă a subliniat faptul că
acest articol introduce nominalismul monetar, anume faptul că împrumutul trebuie rambursat
în moneda în care s-a acordat și că indiferent de sporirea sau scăderea cursului monedei
respective debitorul va restitui suma împrumutată la cursul de la momentul plății. Aceasta
înseamnă că împrumutatul nu poate pretinde restituirea sumei împrumutate la cursul de la
momentul acordării împrumutului ori conversia creditului într-o altă monedă la cursul de la data
acordării împrumutului.
Astfel, în baza aceloraşi clauze, în cazul variaţiilor cursului de schimb sub valoarea de
la data încheierii contractului, diferenţa în minus este suportată de împrumutător, nefiind, deci,
întrunită cerinţa dezechilibrului semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
Totodată, a învederat faptul că trebuie avut în vedere dispoziţiile art. 4 alin.1 din Legea
nr. 193/2000, or, buna credință se apreciază în funcție de momentul încheierii sau modificări
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contractului, în cauză, nefiind dovedit nici un moment că în ceea ce privește încheierea
contractului în CHF creditoarea nu a fost de bună credință, adică faptul că ar fi cunoscut sau că
putea cunoaște în concret că va interveni o apreciere a acestei valute ori că aceasta le-a impus
reclamanţilor produsul financiar astfel contractat, respectiv în CHF și că prin încheierea
acestuia în CHF ar fi urmărit să obțină în detrimentul consumatorului un avantaj injust.
Pe de altă parte, prima instanţă a arătat că deşi reclamanţii au acceptat contractarea
creditului într-o monedă diferită de cea a veniturilor sau de cea a plăţii ce urmau să o realizeze
cu sumele împrumutate, această situaţie nu poate fi imputată băncii care a oferit produsul de
creditare, în condiţiile în care, pentru momentul creditării dobânda oferită şi costurile totale
erau mai mici decât cele rezultând din oferte exprimate în altă monedă.
Totodată, acordarea creditelor bancare în monedă străină nu a fost şi nu este interzisă în
legislaţia românească, posibilitatea acordării de credite şi constituirii de depozite în valută fiind
acceptată expres sau tacit de reglementarea bancară.
Deosebit de aceasta, instanţa de fond a reţinut faptul că, pe toată durata contractului,
împrumutaţii aveau posibilitatea refinanţării creditului într-o altă monedă, constatând efectul
extrem de oneros al modificării cursului valutar mult anterior acţiunii de faţă ceea ce ar fi
anihilat dezechilibrul semnificativ intre drepturile si obligațiile părților.
Referitor la cererea reclamanţilor de a se dispune restabilirea echilibrului contractual
prin stabilizarea (îngheţarea) cursului, Tribunalul Suceava această cerere.
În ceea ce priveşte pretenţia reclamanţilor cu privire la adaptarea contractului, pe fondul
constatării unor clauze abuzive, s-a constatat că reclamanţii au solicitat instanţei să se substituie
voinţei părţilor în raporturile juridice dintre acestea, ceea ce nu e permis, raporturile
contractuale născându-se prin acordul de voinţă al părţilor, care reprezintă legea părţilor,
potrivit art. 969 Cod civil, părţile având libertatea de a negocia o eventuală modificare a
clauzelor contractuale şi, în ipoteza în care voinţa reclamanților coincide cu cea a pârâtei,
contractul poate fi modificat.
Atâta timp nu se poate reţine caracterul abuziv al clauzelor din perspectiva legislaţiei
speciale privind protecţia consumatorilor, instanţei nu-i este permis să intervină în contract şi
să înlocuiască aceste clauze, în acest sens, având în vedere faptul că, clauzele ce fac obiectul
prezentului litigiu nu sunt abuzive, iar revizuirea efectelor actului juridic - rebus sic stantibuspresupune intervenirea unei ruperi a echilibrului contractual în urma schimbării împrejurărilor
avute în vedere de părţi în momentul încheierii actului juridic, deoarece s-ar ajunge la situaţia
în care efectele actului juridic sunt altele decât cele pe care părţile, în momentul încheierii
respectivului act, au înţeles să le stabilească şi care să fie obligatorii pentru ele, ceea ce nu se
poate reține în speță.
Referitor la interpretarea că instanța nu se poate substitui voinței părților se impune dacă
se are în vedere și dispoziţiile art. 969 Cod civil de la 1864, ceea ce înseamnă că judecătorul nu
poate modifica clauzele unui contract, dispunând înghețarea cursului CHF/leu de la momentul
semnării contractului.
Această interpretare este în concordanță și cu principiul executării cu bună - credință a
convențiilor prevăzut de art. 970 din vechiul Cod civil. A executa cu bună credință o convenție
presupune asumarea nu doar a obligațiilor exprese din ea, ci și la toate urmările, ce echitatea,
obiceiul sau legea dă obligației, după natura sa.
Obligația de a restitui suma în moneda în care împrumutatul s-a obligat la cursul de la
momentul plății reprezintă o urmare, ce echitatea o dă obligației, după natura sa, echitatea unor
clauze din contract, apreciindu-se în funcție de momentul încheierii contractului și nu de
efectele viitoare ce pot fi generate dincolo de voința părților, cum sunt cele de creșterea cursului
monedei în care s-a contractat.
Pe cale de consecinţă, instanţa de fond a respins acţiunea ca nefondată.

63

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția a II-a civilă

Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel reclamanţii A. şi B., în temeiul
dispoziţiilor art. 466 şi următoarele Cod procedură civilă, prin care au solicitat admiterea
apelului, schimbarea în parte a sentinţei apelate în sensul admiterii cererii de chemare în
judecată astfel cum a fost formulată şi precizată, cu obligarea intimatelor - pârâte la plata
cheltuielilor de judecată de la fond şi din apel.
Apreciază sentinţa instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică, întrucât în mod
greşit fiind respinse cererile privind: constatarea caracterului abuziv al clauzelor prevăzute la
art. 7 pct. 1 Ut. a) în ce priveşte tezele „dobânda variabilă a Băncii", respectiv "banca decide sa
revizuiască nivelul dobânzii" şi la art. 13 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 35073508
din 29.06.2007 încheiat între părţi şi la art. art. 1.2.2.1 pct. 1 şi art. I pct. 1.1 Ut r) din Actul
adiţional la contract de implementare a O. U.G. nr. 50/2010 în situaţia în care se va reţine
încheierea sa valabilă, obligarea pârâtelor la modificarea contractului în sensul înlăturării
clauzelor abuzive, obligarea pârâtelor la restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre
dobânda percepută începând cu data de 30.06.2008 şi dobânda rămasă în urma constatării
caracterului abuziv a art. 7 pct. 1 Ut. a) în ce priveşte tezele „dobânda variabilă a Băncii,
respectiv banca decide sa revizuiască nivelul dobânzii din contractul de credit nr. 35073508 din
29.06.2007 încheiat între părţi şi la art. art. 1.2.2.1 pct. 1 şi art. I pct. 1.1 Ut r) din Actul adiţional
la contract de implementare a O.U.G. nr. 50/2010, începând cu data de 30.06.2008 şi până la
eliminarea efectivă a clauzelor constatate ca fiind abuzive, îngheţarea cursului de schimb
valutar CHF-LEU pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de mai sus la valoarea de la
momentul încheierii acestuia, respectiv 1,8913 lei, obligarea pârâtelor să plătească
reclamantului sumele achitate în plus în temeiul contractului sus menţionat, rezultate din
diferenţa de curs valutar valabil de la momentul efectuării fiecărei plăţi şi cursul valutar valabil
de la data semnării contractului, încasate de la încheierea contractului şi până la soluţionarea
definitivă a cauzei, obligarea pârâtelor la plata dobânzii legale aferentă sumelor solicitate la
capetele 3 şi 5, calculată de la data efectuării plăţii şi până la data achitării efective a debitelor,
obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.
În primul, cu referire la clauzele referitoare la dobândă întrunesc doar primele două
condiţii prev. art. 4 din Directiva 93/13/CEE, instanţa de fond apreciază că ar fi scăzut
semnificativ cuantumul dobânzii de la 4,50% în cursul anului 2007 până la 2,49% în cursul
anului 2017 şi că „introducerea marjei bănci, de 3,25% a condus la majorarea dobânzii peste
4,5% doar 7 luni în cursul anului 2008, ceea ce reprezintă o perioadă nesemnificativă, raportat
la durata totală de derulare a creditului" şi indică pag.24 alin. 3 - 4 din sentinţă. Or, contrar
aprecierii instanţei de fond, din probatoriul administrat în cauză rezultă că este îndeplinită şi
condiţia existenţei unui dezechilibru semnificativ în detrimentul reclamanţilor, în ceea ce
priveşte dobânda contractuală.
Conform prevederilor contractuale iniţiale în primul an de creditare a fost în cuantum
fix de 4,5%. După această perioadă, s-a aplicat dobânda variabilă a băncii, care este revizuibilă
pe 25 martie, iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie, în funcţie de indicele de referinţă Libor la
3 luni valabil în data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie. S-a prevăzut că în
situaţia în care decide să revizuiască nivelul ratei dobânzii, banca îşi rezervă dreptul de a
comunica împrumutatului ulterior intervenirii modificării, schimbarea survenită fie prin
notificare scrisă, fie prin includerea noii valori a dobânzii în extrasul de cont.
Începând cu anul 2010, în baza Actului adiţional de implementare a O.U.G. nr. 50/2010,
banca a modificat în mod unilateral dobânda contractuală, fiind majorată marja la 3.25%, sens
în care a menţionat faptul că, în ceea ce priveşte această marjă, ce ar trebui să fie fixă banca şia rezervat dreptul de a o modifica în mod unilateral conform art. I pct. 1.1 lit. r) din actul
adiţional din 2010.
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Referitor la actul adiţional din 2010, în primul rând a arătat faptul că, nu s-a făcut dovada
depunerii tuturor diligenţelor pentru informarea reclamantului, ce nu a avut cunoştinţă despre
încheierea unui act adiţional la contract şi a aflat despre acest aspect în anul 2017, cu ocazia
demersurilor efectuate la cererea avocatului, în vederea depunerii prezentei acţiuni.
Menţionează că actele adiţionale semnate de reclamant în anii 2015 şi 2016 poartă
numerele 1 şi 2, fapt ce poate duce la concluzia că nu a fost încheiat în conformitate cu
dispoziţiile legii din moment ce banca nu l-a înregistrat pe acesta cu numărul 1 pe cel din 2010,
astfel că nu poate fi reţinută existenţa actului adiţional din 2010.
În subsidiar, în situaţia în care se reţine încheierea acestuia, consideră că împrejurarea
că intimatele - pârâte au modificat modul de calcul al dobânzii prin raportare la indicele de
referinţă Libor şi o marjă, ce nu este fixă, nu exclude posibilitatea instanţei de a analiza
caracterul abuziv al clauzelor din actul adiţional.
Consideră că intimatele - pârâte nu au făcut dovada negocierii clauzelor respective cu
apelanţii - reclamanţi, stabilind în mod unilateral dobânda care este datorată de la data încheierii
actului adiţional de implementare a O.U.G. nr. 50/2010, aceasta nefiind însuşită prin semnătură.
Totodată, arătă că trebuie să existe simetrie între modul de încheiere a contractului şi modul de
modificare, regulă înscrisă în art. 969 alin. 2 Cod civil anterior.
Învederează faptul că, contractul de credit nu cuprinde definiţii ale dobânzii variabile a
băncii sau elemente care ar permite consumatorului să anticipeze asupra nivelului obligaţiilor
pe care şi le-a asumat. Astfel, în mod evident, consumatorul nu a avut posibilitatea la momentul
încheierii contractului sau a actului adiţional din 2010 să ia la cunoştinţă de nivelul dobânzii
variabile sau de un indicator clar al modului de calcul al acesteia, fapt ce conduce la încadrarea
clauzelor de la art. 7 din contract şi la art. 1.2.2.1 pct. 1 şi art. I pct. 1.1 lit. r) din actul adiţional
din 2010 în situaţiile indicate de art. 1 lit. a) şi b) din anexa la Legea nr. 193/2000.
Indică o speţă similară privind o altă instituţie bancară, respectiv decizia nr. 686 din
21.02.2013, pronunţată de Î.C.C.J, precizând faptul că, prin aceste clauze li se oferă intimatelor
- pârâte dreptul discreţionar de a revizui rata dobânzii curente şi, implicit, dreptul de a o încasa
în detrimentul apelanţilor, fără ca noua rată să fie negociată cu aceasta, deşi efectele manifestării
unilaterale de voinţă a băncii se repercutează în mod esenţial asupra patrimoniului acestora.
Astfel, în timp ce banca are dreptul de a stabili în mod unilateral o dobândă majorată şi
de a solicita plata acesteia, singurul drept al apelanţilor fiind acela de a fi informaţi asupra
acestui fapt cu ocazia plăţii, urmând a se conforma, pe cale de consecinţă, prescripţiilor clauzei,
fără a avea posibilitatea de a se opune sau de a modifica cuprinsul acesteia.
Aşadar prin clauzele reclamate se creează un dezechilibru semnificativ între drepturile
şi obligaţiile părţilor în condiţiile în care intimatele - pârâte au dreptul de a stabili o dobândă
aferentă debitului prin raportare la un element subiectiv, respectiv dobânda practicată de bancă
în acel moment, apelanţii neputând decât să primească informaţii despre modificarea
cuantumului dobânzii, iar în cazul în care nu sunt de acord cu el, neavând decât posibilitatea de
a rambursa întregul credit.
Totodată, dat fiind că nu se detaliază în concret modalitatea de modificare a dobânzii,
trimiterea la dobânda de referinţă pentru fiecare valută este pur formală, iar banca a încasat o
dobândă stabilită în conformitate cu politica comercială proprie.
Face referire, în susţinerea apelului la deciziile nr. 3234 din 23.10.2014, 310 din
11.02.2016 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe care le citează.
Subliniază că, din analiza clauzelor contractului ce face obiectul speţei de faţă, respectiv
a prevederilor art. 1 din Legea nr. 193/2000, care, în alin. (2) arată că „în caz de dubiu asupra
interpretării unor clauze contractuale acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului", nu
se face referire la o modificare a clauzelor contractuale, deci de o ingerinţă în voinţa părţilor, ci
de o interpretare a clauzelor contractuale, plecând de la analiza ansamblului clauzelor, dar
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ţinând seama şi de faptul că sintagma care se referă la partea variabilă a dobânzii, după primele
12 luni de la încheierea contractului, are caracter abuziv.
Având în vedere convenţia părţilor şi cele constatate de expertul contabil ..., consideră
că în cauză se impune interpretarea clauzelor privind dobânda curentă, în acord cu voinţa
părţilor raportată la valorile de la momentul încheierii contractului. Astfel cum rezultă din
raportul de expertiză întocmit de expert ..., la data încheierii convenţiei, valoarea Libor la 3 luni
aplicabilă monedei CHF era de 2,68% si scăzând din dobânda iniţială de 4.5% valoarea
acestuia, rezultă componenta marja băncii de 1.82% - sintagmă consacrată de doctrină si
legislaţia din domeniul bancar, ce se compune din cheltuielile si profitul băncii (în acest sens
fiind si decizia nr. 3133/09.10.2013 a Î.C.C.J. - Secţia a II-a civilă).
Întrucât suma reprezentând diferenţa dintre dobânda percepută începând cu data de
30.06.2008 şi dobânda rămasă în urma constatării caracterului abuziv a art. 7 pct. 1 lit. a) şi a
art. 1.2.2.1 pct. 1 şi art. I pct. 1.1 lit. r) din actul adiţional din 2010 nu era datorată, fiind impusă
prin clauze abuzive, se impune restituirea ei şi a dobânzii legale aferente de la data efectuării
plăţilor şi până la restituirea efectivă a debitului.
Conform calculelor expertului de la pag, din 15 din raportul de expertiză, în perioada
29.06.2007 - 31.12.2017, prin nerespectarea modalităţii de calcul prevăzută iniţial în contract,
banca a încasat în mod abuziv o diferenţă de dobândă de 20.508,78 CHF (72.578.18 lei).
În al doilea rând, arată că, în mod greşit a fost respinsă cererea de îngheţare a cursului
valutar CHF/LEU de la data încheierii convenţiei.
În al treilea rând, arată că, C. J.U.E. a statuat că pentru un consumator, informarea
înaintea încheierii unui contract, cu privire la condiţiile contractuale şi la consecinţele
respectivei convenţii este de o deosebită importanţă.
Consumatorul decide, în special pe baza respectivei informări, dacă doreşte să se oblige
contractual faţă de furnizor prin aderarea la condiţiile redactate în prealabil de acesta (Hotărârea
RWE Vertrieb,EU:C:2013:180, pct. 44). Totodată, cerinţa privind transparenţa clauzelor
contractuale nu poate fi redusă numai la caracterul inteligibil al acestora pe plan formal şi
gramatical.
Curtea a mai statuat în hotărârea din 30.04.2014 în cauza C-26/13 că un contract de
împrumut trebuie să expună în mod transparent funcţionarea concretă a mecanismului de
schimb al monedei străine la care se referă clauza respectivă, precum şi relaţia dintre acest
mecanism şi cel prevăzut prin alte clauze referitoare la deblocarea împrumutului, astfel încât
acest consumator să poată să evalueze, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, consecinţele
economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl priveşte.
De asemenea, s-a statuat că art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în
sensul că „o astfel de clauză, în măsura în care cuprinde o obligaţie pecuniară a consumatorului
de a plăti, în cadrul ratelor împrumutului, sumele care rezultă din diferenţa dintre cursul de
schimb la vânzare şi cursul de schimb la cumpărare ale monedei străine, nu poate fi considerată
ca cuprinzând o remuneraţie al cărei caracter adecvat în calitate de contrapartidă a unei prestaţii
efectuate de împrumutător să nu poată face obiectul unei aprecieri pentru a se stabili dacă este
abuzivă”.
Potrivit Normei BNR nr. 17/2003 privind organizarea şi controlul intern al activităţii
instituţiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi
desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor de credit, intimatele au obligaţia de a
identifica, monitoriza şi administra riscurile semnificative ale activităţii de creditare. Astfel că
omisiunea băncii de a-i informa pe apelanţi asupra riscului de supraapreciere a CHF, fenomen
previzibil pentru experţii financiari ce activează în cadrul acesteia, dat fiind faptul ca CHF este
o monedă instabilă, creşterea valorii faţă de moneda naţională fiind inevitabilă, constituie o
încălcare a obligaţiei de consiliere întrucât este de natură să angajeze din punct de vedere juridic
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un consumator plecând de la o imagine deformată a întinderii drepturilor şi obligaţiilor asumate.
în orice caz, devalorizarea acestei monede este exclusă dată fiind economia dezvoltată a
Confederaţiei Elveţiene.
Clauza de risc valutar ce cade în sarcina exclusivă a consumatorului denaturează
raportul juridic obligaţional prin îngreunarea excesivă a situaţiei consumatorului şi conferirea
unui avantaj economic vădit disproporţionat băncii.
Contractul de credit, fiind un contract comutativ caracterizat prin faptul că întinderea
drepturilor şi obligaţiilor părţilor la momentul încheierii contractului este determinată sau
determinabilă astfel încât părţile se angajează din punct de vedere juridic tocmai în considerarea
efectelor contractului pentru care şi-au manifestat acordul, exclude expunerea uneia dintre părţi
la riscul unei pierderi cauzate de un eveniment viitor şi incert şi oferirea celeilalte părţi a unei
şanse de câştig. Contractul de credit nu poate fi considerat aleatoriu cu consecinţa strămutării
asupra consumatorului a riscului generat de supraaprecierea CHF.
Apreciază că, în speţă, obligaţia apelanţilor a devenit excesiv de oneroasă - cumpărarea
monedei CHF cu lei la o valoare mai mare de 100% decât cea de la data încheierii contractului
de credit (la data de 15.01.2015, 1CHF avea o valoare de 4,3287 lei). Acest aspect face vădit
injustă obligarea reclamanţilor la executarea obligaţiei în continuare în această modalitate
deoarece: această situaţie a intervenit după încheierea contractului; schimbarea împrejurărilor
şi întinderea lor nu au putut fi prevăzute în mod rezonabil de apelanţi la momentul încheierii
convenţiei, prin prisma noţiunii de consumator mediu şi normal informat şi în lipsa unei
informări obiective din partea băncii.
Întrucât s-au schimbat împrejurările avute în vedere de părţi la momentul încheierii
contractului şi, pe cale de consecinţă, efectele actului juridic au ajuns să fie altele decât cele pe
care părţile au înţeles să le stabilească, consideră că se impune revizuirea efectelor contractului
în temeiul teoriei impreviziunii. Atunci când justul echilibru dintre aceste principii este rupt,
instanţa este datoare să intervină pentru a asigura respectarea principiului echităţii (facem
trimitere la cele reţinute de Curtea Constituţională în decizia nr. 623 din 25.10.2017, publicată
în M.Of. nr. 53/18.01.2017 referitor la teoria impreviziunii (paragrafele 95, 96, 97, 98 şi 99).
Creşterea accelerată a valorii francului elveţian în raport cu moneda naţională, precum
şi cheltuielile generate de mecanismul de schimb valutar suportate exclusiv de către
împrumutat, au condus la majorarea continuă a costurilor contractului, producând un
dezechilibru major al prestaţiilor reciproce ale părţilor, în detrimentul împrumutatului cu efectul
obţinerii unor foloase de către banca împrumutătoare fără contraprestaţie.
Din moment ce de la data încheierii convenţiilor, apelanţii s-au obligat să returneze o
valoare totală raportată la valoarea CHF de la data încheierii convenţiilor, iar banca, prin
semnarea contractului, a considerat ca fiind avantajoasă această înţelegere, prin admiterea
capetelor de cerere cu nr. 4 şi 5, intimatele nu ar suferi nicio pierdere.
Dat fiind că părţile s-au obligat în condiţiile economice existente la data încheierii
contractelor, se impune îngheţarea cursului de schimb al CHF-LEU pentru efectuarea plăţilor
la valoarea de 1,8913 lei, cu consecinţa restituirii sumelor achitate în plus în temeiul
contractului de credit, rezultate din diferenţa de curs valutar valabil de la momentul efectuării
fiecărei plăţi şi cursul valutar valabil de la data semnării contractului. Aşa cum rezultă din
raportul de expertiză întocmit în cauză, apelanţii au achitat în plus 113.364,51 lei.
Referitor la dobânda legală solicitată la capătul de cerere nr. 6, în situaţia în care se va
constata săvârşirea faptei de inserare de clauze abuzive, se impune obligarea intimatelor - pârâte
la plata acesteia de la data efectuării plăţilor şi până la restituirea efectivă a debitului.
Pentru toate aceste motive, solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat.
În drept, invocă dispoziţiile art. 451 alin. 1, art. 453 alin. 1, art. 466 şi următoarele Cod
procedură civilă, art. 1, art. 4, art. 13 şi art. 14 din Legea nr. 193/2000, O.G. nr. 13/2011, art.
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998, art. 999 Cod civil anterior, precum şi toate dispoziţiile legale menţionate în cuprinsul
cererii de chemare în judecată.
Prin întâmpinare, pârâta C. SA şi C. – Sucursala Judeţeană au solicitat respingerea
apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.
Arată că prin sentinţa civilă nr. 56/04.02.2019, pronunţată de Tribunalul Suceava în
dosarul nr. 6750/86/2017, s-a respins ca nefondată cererea de chemare în judecata formulată de
reclamanţi, or, în cuprinsul cererii de apel nu sunt regăsite motive de nelegalitate ale sentinţei
civile atacate, apelanţii vizând aspecte ce ţin de netemeinicia soluţiei date de prima instanţa,
astfel că, în mod legal şi temeinic a apreciat prima instanţa că nu sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute cumulativ de Legea 193/2000 pentru a constata caracterul abuziv al clauzelor
invocate, precum şi nulitatea acestora.
În ceea ce priveşte capătul de cerere privind constatarea că art. 7 pct. 1 lit. a) în ce
priveşte tezele „dobânda variabilă a băncii", respectiv „banca decide să revizuiască nivelul
dobânzii" din contract, la art. 1.2.2.1 pct. 1 şi art. 1 pct. I. l lit. r din Actul adiţional 2010, conţine
clauze abuzive, a solicitat, respingerea acestuia ca neîntemeiat, făcând referire la prevederile
Lit. a) de Ia pct. 1 al Art. 7 din Contractul de credit, varianta în vigoare anterior Actului adiţional
din septembrie 2010. În acest context, solicită să se reţină faptul că articolul în litigiu conţine
dispoziţii privind cuantumul dobânzii, modalitatea de calcul şi de variaţie a acesteia, indicele
independent în baza căruia se calculează dobânda, datele de reper ale indicelui de referinţă şi
datele de la care se modifica dobânda curentă - această clauză fiind una dintre cele impuse chiar
de către Legea nr.190/1999 ca lege a contractului. Niciuna dintre dispoziţiile contractuale mai
sus citate sau alte clauzele ale Contractului de credit nu permit băncii să modifice dobânda
curentă în mod unilateral.
Dispoziţiile art. 7 pct. 1, aflate in litigiu, nu sunt abuzive întrucât respectă în totalitate
prevederile art. 14 din Legea nr. 190/1999 ce stabileşte clauzele obligatorii ce trebuie cuprinse
în contractele de credit pentru investiţii imobiliare. Din analiza comparativa a art. 7.1 din
Contractul de credit raportat la temeiului său de drept [art. 14 din Legea nr.190/1999] rezultă
următoarele: variaţia dobânzii creditului acordat apelanţilor-reclamanţi este independentă de
voinţa băncii, nu se raportează la dobânda de referinţă a băncii, ci la un indice independent
existent pe piaţa bancară, menţionat în contract: L1BOR la 3 luni - Lit. a) din art. 14 din Legea
nr. 190/1999; modificarea dobânzii se face doar daca indicele de referinţa LIBOR valabil în
datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie variază atât în sens crescător cât
şi în sens descrescător; dacă variaţia indicelui LIBOR o impune, modificarea dobânzii intră în
vigoare începând cu datele de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie; modificarea
dobânzii se comunica împrumutatului prin notificare scris, cel târziu la data aplicării, sau prin
includerea in extrasul de cont - lit. c) a art. 14 din Legea nr. 190/1999 . Creditului i s-a aplicat,
după expirarea perioadei de dobândă fixă, o dobândă curentă variabilă = LIBOR la 3M + marja
fixa de 3,25%; ori fiind raportat exclusiv la un indice public independent, variaţia dobânzii
putea fi verificată în orice moment pe parcursul perioadei de creditare în orice sursă publică, la
C. sau chiar şi la orice altă instituţie de credit. Contrar celor susţinute, dar complet nedovedit nefiind depus niciun calcul sau toată acţiunea nu cuprinde decât o prezentare teoretică a unor
presupuse calcule, dobânda s-a calculat în funcţie de o formulă care să conţină indici de referinţă
clar precizaţi: LIBOR la 3 luni, indice variabil trimestrial, având ca data de reper data de 15 a
fiecărei a treia luni (luna 03, 06, 09 si 12) şi fiind aplicată contractual începând cu data de 25 a
lunii de reper (25.03, 25.06, 25.09 si 25.12).
Contractul de credit în litigiu indică în mod expres atât indicele public independent, cât
şi periodicitatea şi/ sau condiţiile în care survine modificarea ratei dobânzii. Singurul element
variabil al dobânzii aplicate creditului este indicele de referinţa LIBOR - dobânda nu a variat si
nici nu variază decât ca urmare a acestui indice public, extern si independent.

68

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția a II-a civilă

Analiza clauzelor contestate trebuie făcută conform cerinţelor art. 4 alin. 1 din Legea nr.
193/2000, şi anume „împreună cu alte prevederi din contract' - aşadar împreună şi cu
prevederile Art. 7.3, neexistând niciun un dezechilibru intre drepturile si obligaţiile pârtilor, din
contră fiind instituită o obligaţie a băncii în favoarea împrumutatului, Punctul 3 al art. 7 din
Contractul de credit vine sa confirme cele stipulate la pct. 1 al art. 7.
De asemenea, precizează că, sintagmele contestate în ce priveşte tezele „dobânda
variabilă a băncii", respectiv "Banca decide să revizuiască nivelul ratei dobânzii" sunt scoase
din context – nu numai din articolului în care a fost inserata, ci chiar al propoziţiei din care face
parte, deşi analizată şi interpretată aşa cum impune şi Directiva 92/93, se poate uşor deduce ca
această frază instituie în fapt obligaţia Băncii de notificare a reclamanţilor la orice modificare
a dobânzii variabile, sens în care invocă decizia nr. 4821/2012.
Solicită respingerea acestor susţineri în observarea aspectului că nu există niciun
mecanism inserat în contract care să dea dreptul băncii să modifice unilateral dobânda; aceasta
variază exclusiv în baza indicelui de referinţa LIBOR 3M, iar apelanţii – reclamanţi nu probează
sau indică vreo dată când banca, în temeiul acestei clauze, nu ar fi implementat vreo modificare
de dobânda ca urmare a modificării indicelui de referinţa LIBOR în perioada 29.06.2008 şi până
la introducerea prezentei acţiuni.
În ceea ce priveşte contestarea art. 1.2.2.1 pct. 1 si a art. I pct. 1.1 lit. r) din Actului
adiţional prevăzut de OUG nr. 50/2010, solicită să se respingerea acestuia, întrucât actul
adiţional a înlocuit integral Art. 7 "Dobânzi" cu Art. 1.2.2 "Dobânda", în consecinţă clauza în
litigiu a fost eliminata integral, noua formulare a Pct. 1 fiind următoarea: "2.2.1. Rata dobânzii
variabile, care se aplica la soldul creditului, este compusa din indicele de Referinţa
ROBOR/EURIBOR/LIBOR la 3 luni, potrivit monedei creditului, la care se adaugă marja
băncii in cuantum de 3,25%. Rata dobânzii variabile este revizuibila şi se aplică din datele de
25 martie, 25iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie, in funcţie de indicele de referinţa ROBOR/
EURIBOR/LIBOR la 3 luni determinat pe baza monedei creditului, conform valorii indicelui
de referinţă valabil in data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie."
Face o prezentare a noţiunilor utilizate în contract la Art. I, respectiv la termenii folosiţi
în contractul de credit sunt definiţi astfel.
Aşa cum a demonstrat anterior, la data de 29.06.2007, norma specială în materia
creditelor ipotecare în vigoare la data semnării contractului, Legea nr. 190/1999, impunea in
mod expres menţionarea în contractul de credit a indicelui de referinţa în baza căruia variază
dobânda, LIBOR (adică a elementului variabil al dobânzii) - a se vedea art. 14 Legea nr.
190/1999.
Dobânda variabila ce urma a fi plătită după expirarea perioadei de dobândă fixă,
includea şi marja fixa de 3,25 %, însă în lipsa unei dispoziţii legale exprese în legislaţia specifică
care să impună băncilor şi detalierea acestui element suplimentar indicelui de referinţa deja
menţionat, este evident ca nici Contractul de credit în varianta sa iniţială nu putea conţine o
asemenea detaliere. Astfel, după expirarea perioadei de dobânda fixă, de la rata nr. 13 scadentă
în 20.05.2008, pe extrasul contului creditului de CHF, marja de 3,25% este evidenţiată/
rambursată distinct de indicele de referinţa LIBOR 3M, fără a se aduce vreo atingere formulei
de clacul a dobânzii - după cum rezultă şi din compararea Anexa nr. 1 Grafic privind evoluţia
dobânzii calculate pentru contractul reclamanţilor.
Apelanţii au achitat conform contractului de credit: în perioada 29.06.2007 29.06.2008: dobânda fixa promoţionala = 4,50 %, după fata de 29.06.2008 - în prezent: dobânda
variabila = Indice de referinţa LIBOR 3M + marja fixa de 3,25%
Or, contrar susţinerilor apelanţilor, nu se poate reţine ca aceste clauze nu sunt exprimate
într-un limbaj uşor inteligibil - chiar pentru un consumator mediu - care să determine, pe cale
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de consecinţa, necesitatea evaluării naturii lor abuzive asa cum statuează, pe cale
jurisprudenţială CE) Hotărârea Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Din acest punct de vedere, învederează că prevederile referitoare la dobânzi şi
comisioane sunt elemente care determină costul total al creditului şi formează preţul
contractului, iar comisionul de administrare este un element al preţului creditului, aşa cum
prevede şi art. 2 pct. 24 din OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor: „cost total al
creditului pentru consumator este format din toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele,
taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu
contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale".
Mai arată că nu a fost obligat consumatorul să se supună unor condiţii contractuale
despre care nu a avut posibilitatea reală de a lua la cunoştinţa la data semnării contractului, fiind
în posesia tuturor elementelor care puteau avea efect asupra întinderii obligaţiilor sale. Aşadar,
dobânda variabila, ca şi componentă a preţului creditului care reprezintă o parte a costului
creditului, este exceptată de la controlul caracterului abuziv potrivit art. 4 alin. 6 din Legea nr.
193/2000, întrucât clauza referitoare la acest element defineşte obiectul principal al convenţiei
de credit, respectiv preţul serviciului de finanţare, este exprimat fără echivoc, in mod clar, în
aşa fel încât să conducă la concluzia că, la momentul acordului de voinţa, consumatorului nu ia fost ascunsa inserarea in cuprinsul convenţiei, iar termenii utilizaţi pentru stipularea ei au fost
pe deplini inteligibili, clari, limpezi, accesibili şi apţi de a fi înţeleşi cu ajutorul gândirii logice.
Din examinarea dispoziţiilor supuse cenzurii instanţei de judecată trebuie să se conchidă
ca de la data încheierii contractului, reclamanţii au cunoscut valoarea şi structura dobânzii,
putând aprecia ab initio caracterul variabil al acesteia. Mai mult, fiind vorba despre o parte din
preţul contractului, contraprestaţia celeilalte părţi, care să justifice încasarea dobânzii rezida
atât în acordarea împrumutului cât şi în serviciul prestat de către banca in acest sens si anume:
punerea la dispoziţie a creditului, dobânda ţinând de esenţa contractelor de împrumut, etc,
nefiind afectat echilibrul contractual. De altfel, perceperea unei dobânzi variabile este expres
recunoscuta de dispoziţiile Legii nr. 190/1999, ca lege a contractului.
Cât despre împrejurarea că dobânda ar crea un dezechilibru semnificativ între drepturile
şi obligaţiilor părţilor, învederează că această clauză nu este una care să dea drept exclusiv
băncii să o interpreteze unilateral, clauza fiind clară nu necesită o interpretare într-un anumit
sens sau altul de către banca sau de către reclamanţii. Nu în ultimul rând, învederează că suma
plătită cu titlu de dobândă a fost în continuă descreştere urmând strict cursul descendent al
LIBOR.
Clauzele contractuale nu sunt interzise de legislaţia în vigoare la data semnării
contractului dar nici de dispoziţiilor OUG nr. 50/2010, clauza contractuală în litigiu nu necesită
cunoştinţe de specialitate pentru a o înţelege şi pentru a o aduce la îndeplinire, fiind exprimată
într-un limbaj accesibil chiar şi unei persoane fără calificare; în consecinţă, consideră că
reclamanţii au eşuat în a demonstra îndeplinirea condiţiilor reglementate de art. 4 din Legea nr.
193/2000, în consecinţă toate afirmaţiile lor ar trebui înlăturate.
Cu referire la capătul de cerere privind solicitarea restituirii sumelor nereţinute cu titlu
de diferenţa de dobândă curentă, solicită respingerea acestuia ca neîntemeiat.
Trebuie observat că cererea introductivă indică o pretinsă calculare a ratelor de către
banca cu nerespectarea contractului, deşi, în condiţiile în care exista un grafic de rambursare,
nu se poate argumenta imposibilitatea părţilor de a previziona costul total al creditului în chiar
momentul contractării. Mai mult decât atât, nu se probează în concret în niciun mod aceasta
presupusa încălcare, criticile reclamanţilor rămânând fără o susţinere materială în probele
propuse de către părţi, mai mult chiar sunt contrazise de actele depuse de bancă - grafice de
rambursare, notificări modificare dobânda.
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Or, singura raţiune a recunoaşterii clauzelor abuzive: punerea unui consumator în
imposibilitatea de a previziona suma totala ce va fi achitată, în consecinţă caracterul imprecis
al clauzelor contractuale. Însă împrumutatul a cunoscut cuantumul fiecărei rate şi l-a acceptat,
fiind informat încă din faza precontractuala că rata lunara va varia, întrucât din perspectiva
consumatorului, nu mecanismul de formare al preţului interesează ci efectiv preţul pe care
urmează să îl achite pentru capitalul primit ori, solicitarea este cu atât mai neîntemeiată cu cât
reclamanţii au cunoscut mecanismul de formare al preţului si a fost informata clar şi transparent
de orice modificare a dobânzii.
Invocă cu titlu prealabil, jurisprudenţa CJUE (Hotărârea in cauza C-618/10 Banco
Espanol de Credito SA/Joaquin Calderon Camino).
Ori, anularea chiar şi parţială a clauzei de dobânda, dar mai mult înlocuirea respectivei
clauze cu o altă la solicitarea doar a uneia dintre părţi, precum şi restituirea sumelor achitate în
temeiul clauzei iniţiale raportat la una noua, echivalează cu anularea preţului contractului încă
de la data naşterii raporturilor contractuale, reprezentând o încălcare a principiului „pacta sunt
servanda” prevăzut de art. 969 Cod civil din 1864, şi ar constitui un abuz în sine, convenţia
fiind lipsită de cauza imediată.
Veniturile realizate din dobânzi, alături de comisioane, reglementate prin contract –
asupra cărora părţile şi-au manifestat voinţele juridice în deplina libertate şi cunoaştere a legii,
constituie venituri clar determinate, sau cel puţin determinabile. De aceea, lipsirea băncii de
contra prestaţii legal stabilite prin contract, are ca efect atingerea adusa proprietăţii in înţelesul
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, aceste drepturi de creanţa fiind asimilate,
din perspectiva jurisprudenţei CEDO, cu noţiunea de bun. Ignorarea voinţei reale a părţilor şi
alterarea condiţiilor contractuale printr-o interpretare lipsită de rigoare juridică a clauzelor din
convenţia de credit reprezintă o ingerinţa a instanţei de fond in mecanismul contractual şi o
încălcare a dispoziţiilor legale care normează libertatea contractual, sens în care solicită
respingerea şi solicitarea de restituire a unor sume achitate în trecut de apelanţi ca nefondate.
Referitor la petitul privind îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-LEU pentru
efectuarea plăţilor în temeiul contractului menţionat la valoarea de la momentul încheierii
acestuia, respectiv 1.8913 lei, arată că acest capăt de cerere este întemeiat pe dispoziţiile de
drept comun aplicabile contractelor din cadrul Codului civil, precum şi pe teoria impreviziunii
astfel cum a fost interpretata de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 623/2016. De asemenea,
precizează că nu există vreo menţiune in contractul de credit privind vreo rata de schimb valutar
sau vreo diferenţa de cursuri de vânzare/ de cumpărare sau vreo paritate cu moneda naţională.
Toate menţiunile din Contractul de credit vizează exclusiv moneda creditului - CHF. Art.l alin.2
din Contractul de credit dispune „Creditul va fi restituit în aceeaşi valută”
În concret, nemulţumirea apelanţilor se datorează faptului că, ulterior momentului
contractării creditului, au intervenit fluctuaţii în ceea ce priveşte cursul de schimb LEU-CHF,
in defavoarea leului, rambursarea creditului contractat in CHF devenind mai oneroasa. Aceasta
situaţie nu este specifică numai creditelor contractate în CHF ci şi creditelor contractate în EUR.
UPS sau yeni japonezi), deoarece şi aceste rate de schimb au cunoscut modificare semnificative
în defavoarea leului.
Astfel, motivaţia internă a apelanţilor in pornirea acestei acţiuni nu se datorează faptului
ca ar fi fost înşelaţi la momentul contractării creditului, ci datorită faptului că, după circa 10 ani
de la contractarea creditului, ar fi crescut efortul financiar necesar restituirii creditului. Este
evident ca motivul acestei acţiuni este cu totul altul: creşterea de după 15.01.2015 a cursului de
schimb LEU-CHF precum si notorietatea de care se bucură aceasta temă în media. În fapt,
aceştia au ales sa se împrumute în CHF la libera sa discreţie şi decizie.
Aveau de ales la acel moment din mai multe oferte de creditare aflate pe piaţa (LEU,
EURO, CHF, JPY). A ales, exprimându-şi voinţa, creditul în CHF datorită costurilor mai
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scăzute la acel moment. A fost opţiunea sa, conștient fiind ca se împrumuta într-o moneda
străina si de faptul că va depinde, pe toata durata contractului de credit (35 ani), de cursul de
schimb al francului elveţian. Mecanismul de rambursare al creditului in ultimii 10 ani după
contractarea creditului nu s-a modificat, fiind unul cat se poate de simplu si firesc: reclamanţii
au rambursat CHF băncii, în urma procurării valutei prin diverse schimburi valutare, la
aprecierea lor.
Aşadar, nu se poate susţine că banca comerciala, ar fi cunoscut cu certitudine sau ar fi
putut prevedea evoluţia cursului de schimb LEU/CHF într-o perspectiva de 10 ani, sau cum va
fi peste încă 25 ani.
Soluţionarea cauzei trebuie făcută având ca reper principiul nominalismului, instituit
de legea civila, atât prin art. 1578 Cod Civil din 1864, aplicabil contractului în litigiu.
Prin contractul de credit în litigiu, Banca a pus la dispoziţia reclamanţilor un credit
pentru investiţii imobiliare în cuantum de 165.750 CHF pe o perioada de 420 de luni, utilizat
astfel: la 29.06.2017 s-a făcut tragerea creditului într-o singura tranşă integrala, direct in
moneda CHF - aceasta suma ajungând in totalitate si neconvertita in contul de CHF al
reclamanţilor; la aceeaşi data, suma de 165.750 CHF a fost virata către contul vânzătorului Pop
Stelian, intrând direct în contul curent de CHF al acestuia; în conturile reclamanţilor nu a ajuns
niciodată vreo suma in echivalent LEI/EUR a valorii creditului, ci doar suma în CHF a
creditului, întregul contract de credit, modificat prin Actul adiţional din septembrie 2010,
conţine doar dispoziţii ce stipulează ca creditul, dobânda si restul costurilor se vor calcula si
restitui in aceeaşi valuta - franci elveţieni, fără a se face vreo raportate la un anume curs valutar,
oficial sau neoficial, din 2007 sau anterior, clauze sunt conforme dispoziţiilor art. 10 alin. 1 din
Legea nr. 190/1999. Contractul de credit in litigiu conţine un element de risc, asumat de
reclamanţi odată cu semnarea contractului si utilizarea creditului in valuta CHF, însa acest lucru
nu transforma acest contract intr-un contract abuziv.
Semnificativ este Codul civil din 1864- (art. 1578) cât şi noul Cod Civil (art. 2164).
Prin urmare, obligaţia de restituire ce incumba reclamanţilor trebuie să aibă loc in
acelaşi număr de unităţi monetare exprimate in convenţie - 165.750.
A mai arătat că art. 1 alin. 2 din Contractul de credit nu reprezintă decât transpunerea
principiului de ordine publica al nominalismului monetar din Cod civil din 1864. Practic, prin
prezenta cerere reclamanţii solicita instanţei inserarea in contract a unei clauze de derogare de
la acest principiu de ordine publică, posibilitate ce excede puterilor judecătoreşti: in primul
rând, pentru că instanţa nu poate interveni intr-un contract prin completarea lui cu anumite
clauze la solicitarea exclusiva a uneia din părţi şi, in al doilea rând, pentru ca principiul
nominalismului monetar este unul de ordine publica, legiuitorul vechiului cod civil neinstituind
vreo excepţie.
Riscul valutar rezultat din raportarea valutei la moneda naţională, cunoscut de
reclamanţi încă din faza precontractuală, este suportat de părţile convenţiei în valuta in temeiul
prevederilor legale prevăzute de art.1578 din Codul civil, nu in temeiul unei pretinse clauze
abuzive, întrucât principiul nominalismului este unul legal, excepţiile de la acest principiu nu
pot fi instituite pe cale jurisprudenţiala, ci doar legala.
Aşadar, în cazul creditelor acordate în valută, nu se află în prezenţa vreunei clauze
abuzive, pentru că banca nu a instituit printr-o clauza în contract regula nominalismului, ci
însuşi legiuitorul.
Prin prezenta cerere, de eliminare a riscului valutar prin îngheţarea cursului de schimb
al monedei creditului la data încheierii contractului, practic se solicita nesocotirea principiului
de ordine publică al nominalismului.
Din prevederile contractuale rezultă următoarele:

72

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția a II-a civilă

creditul a fost pus la dispoziţia reclamanţilor in valuta CHF - franci elveţieni, suma de
bani a fost virata in contul tot in moneda CHF, neefectuandu-se nici o conversie
automata la momentul acordării creditului;
- creditul a fost utilizat in moneda CHF pentru achitarea preţului imobilului, conform
contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2255 din 29.06.2007 de BNP ...,
semnat de reclamanţi cu foștii proprietari ai imobilului finanţat prin prezentul credit. ....;
- avansul/ contribuţia proprie a reclamanţilor a fost achitata din inițiativa lor tot în valuta
CHF, respectiv 55.250 CHF, neexistând nicio dispoziţie bancara sau notariala care sa
impună moneda in care se realizează avansul, acesta fiind stabilit exclusiv de părţile
unui contract de vânzare cumpărare.
- valoarea creditului reprezentând diferenţa din preţul de vânzare finanţat de Banca a
fost virat din contul reclamanţilor direct in contul vânzătorului Pop Stelian in valuta
CHF, fără a se efectua vreun schimb valutar - după cum rezulta din extrasul depus în probatiune.
- aceeaşi suma in CHF a fost menţionată si in Contractul de ipoteca autentificat sub nr.
2258 din 29.06.2007 de BNP ..., fiind înscrisă si in Cartea Funciara a imobilului;
- rambursarea creditului de către împrumutat se va face in moneda in care a fost acordat
creditul, respectiv in franci elveţieni.
- împrumutatul va asigura in Contul Curent Dedicat Creditului, doar sumele in CHF
necesare îndeplinirii obligaţiilor sale lunare de plata la fiecare scadenta, conform
obligaţiilor lunare înscrise in Graficul de rambursare - Anexa la Contractul de credit.
- niciunde in conţinutul Contractului de credit nu este prevăzut ca ratele împrumutului
vor fi calculate se face prin aplicarea unui curs de schimb valutar aşa cum in mod
neîntemeiat se susţine.
Contractul nu conţine nicio clauză care sa oblige reclamanţii să facă schimbul din
moneda CHF în orice alta valuta la cursul de schimb al Băncii, iar de câte ori aceştia au utilizat
serviciul de schimb al Băncii a ordonat acest lucru prin semnarea unui document similar unui
buletin de schimb valutar, exact ca la orice casa de schimb valutar - in acelaşi sens apar si
menţiunile de pe extrasul de cont „valuta cumpărata" sau "schimb valutar".
Clauzele contractuale expuse mai sus sunt în concordanta cu prevederile Legii nr.
190/1999 aplicabile creditului ipotecar.
Clauzele contractuale referitoare la rambursarea creditului sunt clare, concise si
înţelegerea lor nu necesita cunoştinţe de specialitate. Pe de alta parte, trebuie avut in vedere
faptul ca deprecierea monedei naţionale in raport cu valuta CHF nu este influenţată de banca,
variabilitatea acesteia fiind determinata de evoluţia acestor monede pe piaţa financiara, situaţie
similara si ratelor de schimb LEU-EUR sau LEU-USD, etc.
Aşa cum a arătat mai sus, contractul de credit se subscrie normei speciale reprezentata
de Legea nr. 190/1990. Aceste clauze nu au fost impuse de bancă, ci de legiuitor, printr-o normă
legală imperativă (Codul civil şi Legea nr.190/1999), iar principiul nominalismului este unul
consacrat de legiuitor. Prin urmare, chiar daca in contract sau in graficul de rambursare este
inclusa o clauza potrivit căreia rambursarea se face in aceeaşi valuta, aceasta nu este decât
preluarea principiului nominalismului, consacrat de legea civila. De altfel, chiar Curtea
Europeana de Justiţie s-a pronunţat in sensul ca nu intra sub incidenţa evaluării caracterului
abuziv decât clauzele din contractele încheiate cu consumatorii, nu şi dispoziţiile legale
(Hotărârii Curţii Europene de Justiţie din 30 aprilie 2014, pronunţata in procedura C-280/13,
Barclays Bank contra Sara Sannchez Garcia, Alejandro Chacon Barreraj.
Inclusiv Hotărârea Curţii (Cauza C-26/13) din 30 aprilie 2014 Arpăd Kâsler, Hajnalka
Kâslerne Râbai/OTP Jelzâlogbank Zrt este aplicabilă contractelor de consum doar în măsura în
care cuprind o obligaţie pecuniară a consumatorului de a plăti, în cadrul ratelor împrumutului,
sumele care rezulta din diferenţa dintre cursul de schimb la vânzare si cursul de schimb la
-
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cumpărare ale monedei străine - ori, prezentul contractul nu cuprinde o astfel de clauza. Ipoteza
avuta în vedere de aceasta cauza nu este aplicabila şi intimatei de vreme ce creditul
reclamanţilor a fost acordat, tras in contul sau curent si apoi virat vânzătorului in aceeaşi
moneda CHF.
În speţă, este vorba de un schimb valutar extrinsec raporturilor de împrumut, unde
conversia sumelor necesare plăţii obligaţiilor lunare este exterioara şi neesențială clauzelor
contractuale, nefiind necesara implicarea în mecanismul de schimb valutar daca reclamanţii pot
obţine valuta din alte surse.
Aceeaşi este şi opinia Curţii Constituţionale astfel cum a fost expusa la Punctele 35 - 41
din Decizia nr.62 din 7 februarie 2017 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori.
Similara este si practica majoritara a instanţelor din ţară, după cum rezulta din Punctele
62-83 din Decizia ICCJ nr. 1 din 30 ianuarie 2017 privind modul de interpretare si aplicare a
dispoziţiilor art. 45 si art. 48 din Codul consumului si art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr.
21/1992, art. 6 lit.- b) din Legea nr, 289/2004, art. 1578 din Codul civil de la 1864 si art. 4 alin.
(6) din Legea nr. 193/2000. Trebuie observate şi concluziile CJUE de la punctele 27 - 32 din
Hotărârea pronunţată in 20.09.2017 in Cauza C-186/16. Astfel, precizam ca prezentul contract
de credit se înscrie în excepţia stipulata in art. l alin.2 din Directiva 93/13, articol care instituie
o excludere din domeniul de aplicare al acesteia, a clauzelor contractuale care reflecta un act cu
putere de lege sau norma administrativa; ori, art. 1 din contract, transpune art.1578 Cod civil,
al principiului nominalismului monetar, ce are putere de lege, si nu intra sub incidenţa
Directivei 93/13.
Referitor la teoria impreviziunii. invocata ca incidente in cauza, subliniază faptul că
teoria impreviziunii nu a fost reglementată de Codul civil din 1864, acceptarea acestei teorii
fiind relativ restrânsă, atât la nivel doctrinar sau jurisprudenţial. Stabilitatea unei monede este
un element care nu tine de voinţa părţilor, ci depinde de alte elemente extrinseci, de exemplu,
politica economica a unui stat, evoluţia relaţiilor comerciale internaţionale, fenomene de criza
economica si politica internaţională.
Teoria impreviziunii este prevăzuta de noul Cod Civil, care instituie o excepţie de la
principiul forţei obligatorii a contractului, înţelegând prin aceasta apariţia unor circumstanţe
survenite si imprevizibile, care modifica radical echilibrul contractual. De altfel, invocarea
impreviziunii in paralel cu invocarea nulităţii urmare a unor clauzelor abuzive este nelegală cele două instituții sunt esenţial diferite si se exclud reciproc.
Noul Cod civil nu este aplicabil raporturilor juridice in cauza, conform art. 107 din
Legea nr.71/2011, prin urmare reclamanţii nu au temei legal pentru acest capăt de cerere. Nu
se dovedeşte in concret in ce măsura aceasta "imprevizibilitate" a cursului valutar i-a afectat în
aşa măsura executarea contractului încât acesta nu mai poate continua in aceleaşi condiţii, şi
nici că ar fi informat Banca de dificultăţile financiare prin care trece.
Singurele apărări formulate in susţinerea impreviziunii sunt pur teoretice si prezintă
intenţionat informaţii false menite sa impresioneze instanţa - afirmaţii complet nedovedite si
chiar sancţionate de art. 15 Cod civil şi de art. 12 alin. 2 Cod procedură civilă.
Este evident ca rata de schimb a valutei CHF a fluctuat in perioada de 10 ani
contractuali, atingând un vârf la data de 26.01.2015, când Banca Centrala a Elveţiei a decis
eliminarea plafonului, aspect recunoscut de reclamanţi şi dovada a faptului ca evoluţia
cursurilor valutare este exterioară băncii, însă aproape imediat cursul valutar al CHF a început
să scadă, revenind chiar din cursul lunii ianuarie 2015 la linia obişnuita avuta în perioada
anterioară creşterii, şi in prezent fiind in continua scădere.
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Referitor la susţinerea apelanţilor că nu au fost informați în legătura cu riscul de
fluctuaţie a CHF, precizează că Banca avea doar obligaţia de informare asupra caracteristicilor
esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite prin Contractul de credit, obligaţie ce a fost
realizata integral anterior semnării contractului. La data semnării contractului, 29.06.2007,
Banca nu avea nici o obligaţie legala de simulare a evoluţiei ratei in moneda străină.
A mai arătat că a informat, cu bună-credinţă, încă din faza precontractuala cu privire Ia
toate aspectele relevante impuse de către normele legale şi regulamentare, precum si de uzanţele
bancare in vigoare la epoca acordării creditului, inclusiv cu privire la riscul decurgând din
fluctuația cursului de schimb pentru clienţii care realizau venituri in lei si nu in CHF – a se
vedea condiţiile de acordare a creditului. Este greu de crezut ca reclamanţii nu au inteles ca in
momentul in care au solicitat un credit in CHF aveau obligaţia de a restitui creditul în aceeaşi
moneda. Poate ca nu au avut reprezentarea evoluţiei cursului valutar pe care de altfel nimeni nu
o putea avea, însă nu se poate susţine că nu au înţeles exact riscul pe care îl presupune luarea
unui împrumut în valută.
Solicitarea reclamanţilor este neîntemeiată în condiţiile in care fluctuaţia cursului
valutar este de notorietate, iar banca nu are nicio influenta asupra stabilirii cursului de schimb
valutar al francului elveţian, si nici nu poate garanta stabilitatea vreunui curs valutar. Pe de alta
parte, de netăgăduit este şi aspectul ca tot raportat la moneda creditului, se raportează si indicele
de referinţa in baza căruia se calculează dobânda variabila a creditului - in speţa LIBOR 3M.
Acest indice de referinţa a avut o evoluţie invers proporţionala cu evoluţia valutei creditului,
fiind încă din 2007 in continua scădere si ajungând la o valoare negativa, valoare care se scade
din marja fixa a Băncii.
Pretenţia de modificare a contractului în sensul denominării valorii creditului în lei şi
restituirii unor eventuale diferenţe de curs valutar, nu are niciun temei faptic, contractual sau de
drept.
Aceasta in condiţiile în care una dintre principalele componente ale remuneraţiei băncii
pentru creditul acordat o reprezintă dobânda calculata la suma acordata pentru perioada
stabilita, Or, nu se poate pretinde ca dobânda pentru moneda iniţială (CHF) are aceeaşi valoare
cu dobânda pentru moneda in care se solicita convertirea creditul (LEU), iar conversia nu ar
trebui să conducă la modificarea valorii obligaţiilor, motivaţia principala a reclamanţilor în
obţinerea unui credit in CHF a fost tocmai costul redus cu dobânda in comparaţie cu dobânzile
la creditele in moneda naţională sau CHF.
Solicitarea de „conversie a creditelor in lei", dar efectuata nu oricum, ci la cursul de
schimb al monedei naţionale la data acordării creditului si in condiţiile impuse de reclamanţi,
eventual prin forţa presiunii unei hotărâri judecătoreşti si in mod retroactiv, este inadmisibila,
după cum detaliază si Curtea Constituţionala in mai multe decizii recente (Decizia CCR nr.
62/2017; Decizia CCR nr. 623/2016).
Prin urmare, la momentul încheierii contractului şi pe tot parcursul desfăşurării
relaţiilor contractuale cu reclamanţii, banca a manifestat buna-credinţă, executând întocmai
obligaţiile asumate prin contract. Contractul de credit a fost încheiat in temeiul libertăţii de
voinţa, respecta exigentele echităţii, bunei-credinţe şi a echilibrului intre prestaţii si nu are ca si
consecinţa îmbogăţirea fără justă cauză a unei părţi în detrimentul celeilalte părţi. Pe cale de
consecinţa, având în vedere şi prevederile art. 969 si art. 1578 Codul civil din 1864 care
reglementează principiul forţei obligatorii a contractului şi principiul nominalismului în materia
împrumutului, consideră că instanţa nu poate interveni pentru a stabili un anumit preţ al
contractului sau pentru a modifica moneda in care a fost acordat împrumutul.
În concluzie, solicită respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei
de fond ca fiind legală şi temeinică.
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În drept, a invocat dispoziţiile din legea nr. 193/2000, OUG nr.50/2010, art. 6-8 din
Legea nr.289/2004, art. 969 Cod civil.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţa apelate, prin prisma actelor şi
lucrărilor dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea reţine următoarele :
Primul motiv de apel se referă, în esenţă, la constatarea caracterului abuziv al clauzei
privind dobânda începând cu al doilea an contractual.
Curtea reţine că între părţi s-a încheiat contractul de credit ipotecar nr. 35073508/
29.06.2007, în care s-a prevăzut, la art. 7 pct. 1 lit. a: „Pentru creditul pus la dispoziţie de Banca,
împrumutatul va plăti :
a) O dobândă fixă de 4.5000%, pentru primul an din perioada de creditare, perioada care
începe cu data primei trageri, după care va plăti dobânda variabilă a Băncii, care este revizuibilă
pe 25 Martie, 25 Iunie, 25 Septembrie şi 25 Decembrie, în funcţie de indicele de referinţă
LIBOR/EURIBOR/BUBOR la 3 Luni, în funcţie de moneda creditului, conform indicelui de
referinţă valabil la data de 15 Martie, 15 Iunie, 15 Septembrie şi 15 Decembrie. Dacă banca
decide să revizuiască nivelul ratei dobânzii, se va informa clientul despre noua valoare a ratei
lunare de plată şi noua rată de dobândă aplicabilă.”
La filele 27 – 30 dosar fond se află un act adiţional la acest contract, fără dată şi fără
număr, prin care banca, ţinând cont de dispoziţiile OUG nr. 50/2010, aduce mai multe
modificări contractului iniţial, printre care şi cea privitoare la dobândă. Astfel, art. I. 2.2.1
Dobânda curentă: prevede că: „Rata Dobânzii Variabile, care se aplică la soldul creditului, este
compusă din Indicele de Referinţă ROBOR/EURIBOR/LIBOR la 3 luni, potrivit monedei
Creditului, la care se adaugă Marja Băncii în cuantum de 3,25%. Rata Dobânzii Variabile este
revizuibilă şi se aplică din datele de 25 Martie, 25 Iunie, 25 Septembrie şi 25 Decembrie, în
funcţie de Indicele de Referinţă ROBOR/EURIBOR/LIBOR la 3 luni - determinat pe baza
monedei Creditului, conform valorii indicelui de referinţă valabil în data de 15 Martie, 15 Iunie,
15 Septembrie şi 15 Decembrie. ”
Deşi banca susţine că a comunicat acest act adiţional consumatorului, nu a produs nici
o dovadă în acest sens, borderourile depuse la dosar nefăcând dovada înscrisurile pretins
expediate, şi nici nefiind semnate şi ştampilate.
Prin urmare, acest act nu poate fi considerat ca fiind adoptat tacit, în condiţiile art. 40
alin. 3 din OUG nr. 50/2010, consumatorul arătând că a aflat de existenţa sa abia în cursul
anului 2017.
Cu privire la caracterul abuziv al clauzei cuprinse la art. 7 pct. 1 lit. a din contract,
Curtea reţine dispoziţiile art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000: „O clauză contractuală care nu
a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau
împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar
cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.”,
iar potrivit art. 4 alin.6 din aceeaşi lege: „Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază
nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele
de preţ şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă
parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.”
În considerentele sentinţei atacate s-a reţinut că prezenta clauză privind dobânda
îndeplineşte condiţiile de a nu fi fost negociată şi de a fi contrară bunei – credinţe, în sensul art.
4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000. Cum aceste reţineri nu au fost criticate pe calea apelului, ele
intră în autoritatea de lucru judecat, şi nu vor mai fi analizate în prezenta.
Cu privire la dezechilibrul semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, Curtea
apreciază că acesta nu poate fi raportat la cuantumul sumei încasată cu titlu de dobândă în plus
peste 4,5% pe an, această raportare ţinând de „calitatea de a satisface cerinţele de preţ”,
examinare interzisă de dispoziţiile art. 4 alin. 6 din Legea nr.193/2000. Prin urmare, concluzia
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instanţei de fond, în sensul de a constata lipsa unui dezechilibru semnificativ între drepturile şi
obligaţiile părţilor, în condiţiile în care banca a perceput o dobândă peste cea de 4,5% doar
pentru 7 luni în cursul anului 2017, este una eronată.
În speţă, există un evident dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile
părţilor, care rezultă din dreptul unilateral şi pur subiectiv al băncii de a modifica dobânda
curentă, fără acordul consumatorului. Deşi aparent dispoziţiile art. 7 pct. 1 lit. a din contract
leagă evoluţia „dobânzii variabile a băncii” de indicele de referinţă LIBOR la 3 luni, nu se
prevede în realitate o formulă transparentă şi obiectivă de calculare a acestei dobânzi variabile,
de tipul LIBOR la 3 luni + marja fixă a băncii. Prin urmare, această clauză permite în realitate
băncii să stabilească dobânda variabilă după bunul său plac, pur subiectiv, şi fără acordul
consumatorului.
Pentru aceste motive, constatând că şi această din urmă condiţii este îndeplinită, Curtea
va constata caracterul abuziv al clauzei prevăzute la art. 7 pct. 1 lit. a din contract, în ceea ce
priveşte modul de stabilire a dobânzii curente începând cu al doilea an de creditare.
Potrivit dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 193/2000 : „Clauzele abuzive cuprinse în
contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor
produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul
consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.”
Prin hotărârea pronunţată la 14 iunie 2012 de CJUE în cauza C-618/10 Banca Español
de Crédito, SA s-a reţinut, la răspunsul la a doua întrebare, că: „articolul 6 alineatul (1) din
Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări a unui stat membru,
precum art. 83 din decretul legislativ regal 1/2007 de aprobare a formei modificate a Legii
generale privind protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor şi a altor legi complementare (Real
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) din 16 noiembrie 2007,
care permite instanţei naţionale, atunci când constată nulitatea unei clauze abuzive cuprinse
într-un contract încheiat între un vânzător sau un furnizor şi un consumator, să completeze
respectivul modificând conţinutul acestei clauze.”
Prin urmare, rolul judecătorului naţional este limitat la constatarea caracterului abuziv
al unei clauze sau a unei părţi din aceasta, contractul urmând a se desfăşura fără acea clauză sau
parte din clauză.
În speţă, în urma înlăturării părţii din clauză constatată la fond abuzivă, dobânda
rămâne de 4,5% pe an. Aceasta nu este însă una fixă, ea putând varia prin înţelegerea părţilor,
însă nu raportat la criteriul constatat ca fiind abuziv.
Aşadar, pentru a da eficienţă dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 193/2000, respectiv ca
acea parte din clauză constatată ca fiind abuzivă să nu producă nici un efect asupra
consumatorului, se impune restituirea sumelor încasate cu titlu de dobândă peste procentul de
4,5% pe an, împreună cu dobânda legală calculată de la data plăţii şi până la restituirea efectivă.
Al doilea motiv de apel se referă la „îngheţarea” cursului valutar CHF –RON de la
data încheierii contractului de credit.
Curtea reţine că, deşi reclamanţii îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile Legii nr.
193/2000 privind clauzele abuzive, în contractul încheiat de părţi nu există vreo clauză de „risc
valutar”, care să poată fi examinată din punct de vedere al caracterului său abuziv. De altfel,
nici în petitul cererii nu se solicită constatarea caracterului abuziv al unei astfel de clauze, ci
„îngheţarea cursului de schimb CHF – LEU”.
Principiul nominalismului monetar este însă legiferat în mod expres, dispoziţiile art.
1578 din Codul civil de la 1864 prevăzând că „Obligaţia ce rezultă din un împrumut în bani
este totdeauna pentru aceeaşi suma numerică arătată în contract. Întâmplându-se o sporire
sau o scădere a preţului monedelor, înainte de a sosi epoca plăţii, debitorul trebuie să restituie
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suma numerică împrumutată şi nu este obligat a restitui această sumă decât în speciile
aflătoare în curs în momentul plăţii.”
Cu alte cuvinte, la încheierea oricărui contract de credit în valută, ambele părţi îşi
asumă riscul creşterii sau scăderii cursului de schimb a valutei respectiv.
Apelanţii nu au făcut nicio probă în sensul că banca avea cunoştinţă la încheierea
contractului de evoluţia pe care urma să o înregistreze moneda CHF în raport cu RON, şi nu a
procedat la informarea consumatorului în acest sens.
Prin urmare, acest motiv de apel nu este dat.
Pentru toate aceste considerente, în baza art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea
va admite apelul, va schimba în parte sentinţa atacată, în sensul că va admite în parte acţiunea
şi va constata caracterul abuziv al clauzei cuprinse la art. 7 pct. 1 lit. a din contractul de credit
nr. 35073508/29.06.2007 în ceea ce priveşte modalitatea de stabilire a dobânzii curente
începând cu al doilea an de creditare.
În baza art. 249 Cod procedură civilă, Curtea va respinge cererea apelanţilor de
acordare a cheltuielilor de judecată din apel şi din fond, întrucât nu a făcut dovada unor astfel
de cheltuieli.
9. Solicitarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. Situaţia în care partea
interesată poate formula o atare cerere.
Rezumat:
Din cuprinsul art. 453 Cod procedură civilă reiese că partea care pierde procesul va fi
obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată.
Aşadar, înainte de încheierea dezbaterilor, părţile au dreptul să ceară cheltuieli de judecată,
iar în cazul în care instanţa a omis să se pronunţe asupra lor, acestea vor putea fi cerute pe
cale separată, în termenul general de prescripţie (a se vedea în acest sens şi decizia nr. 59/2017
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unei sesizări pentru dezlegarea
unei chestiuni de drept).
Însă, dacă partea îndreptăţită solicită cheltuieli de judecată, iar acestea, din orice
motive, nu îi sunt acordate de către instanţă, aceasta va putea să le solicite doar în căile de
atac, dar nu şi pe cale separată pentru că în cauză se opun efectele lucrului judecat reglementat
de prevederile art. 431 Cod procedură civilă.
Or, în speţa dedusă judecăţii recurenta a formulat o cerere de acordare a cheltuielilor
de judecată, cerere ce a fost respinsă în mod definitiv prin decizia Curţii de Apel Suceava (ca
nedovedite), astfel că excepţia autorităţii de lucru judecat devine incidentă raportat la
dispozitivul şi considerentele deciziei anterior amintite, în temeiul art. 430 alin. 2 şi 431 Cod
procedură civilă, în ce priveşte capătul de cerere privind cheltuielile de judecată (triplă
identitate de părţi, obiect şi cauză). A îmbrăţişa susţinerea recurentei ar fi echivalent cu
încălcarea autorităţii de lucru judecat şi, implicit, la încălcarea principiului securității
juridice.
(Dosar nr. 19526/193/2016*, decizia nr. 270 din 22 martie 2019)
Hotărârea :
Prin sentinţa civilă nr. 1668/31.03.2017 Judecătoria Botoşani a respins excepţia autorităţii
de lucru judecat, invocată de către pârâtă, ca neîntemeiată şi a admis, în parte, acţiunea având ca
obiect ,,pretenţii”, formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Judeţean B.,
obligând pârâtul să achite reclamantei suma de 1600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată,
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formulată pe cale separată şi a respins cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de
judecată efectuate în prezentul dosar, ca neîntemeiată.
Prin decizia civilă nr. 620 din 5 octombrie 2017 Tribunalul Botoşani a admis apelul
declarat de apelantul Spitalul Judeţean B. împotriva sentinţei civile nr. 1668/31.03.2017
pronunţată de Judecătoria Botoşani pe care a schimbat-o în tot în sensul că a admis excepţia
autorităţii de lucru judecat invocată de pârât şi, în consecinţă, a respins ca inadmisibilă cererea
formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Judeţean B.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta A. solicitând admiterea
recursului, arătând că apelul a fost admis în mod nelegal de către instanţa ierarhic superioară.
În acest sens, printr-o motivare superficială şi evident pro causa intimatului, Tribunalul
Botoşani a decis că în speţă este incidentă excepţia autorităţii de lucru judecat, reţinând eronat
o triplă identitate de părţi, obiect şi cauză între dosarul pendinte şi dosarul nr. 1.../40/2015.
Dosarul nr. 1.../40/2015 a fost promovat de către intimat şi a vizat obligarea sa de a restitui
„cheltuielile de personal” suportate de acesta pe perioada rezidențiatului recurentei. Acţiunea a
fost respinsă ca fiind neîntemeiată, atât în primă instanţă (sentinţa civilă nr. 998/05.10.2015
pronunţată de Tribunalul Botoşani) cât şi în apelul declarat de fostul angajator (decizia civilă
nr.107/28.01.2016 a Curţii de Apel Suceava). Menţionează că în prima fază procesuală
intimatul a fost obligat la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate prezentei recurente.
Mai adaugă şi faptul că, la data declarării apelului în dosarul nr. 1.../40/2015 de către
Spitalul Judeţean B., direcţia practicii judiciare în acele tipologii de speţe fusese deja stabilită
obligatoriu prin Decizia nr. 5/16.02.2015 pronunţată de Î.C.C.J. şi practic, calea de atac era ab
initio „pierdută”, iar promovarea ei a constituit doar o exercitare abuzivă a drepturilor
procesuale, care a afectat patrimonial şi emoţional prezenta recurentă.
Deşi recurenta a cerut în cadrul întâmpinării formulate împotriva apelului şi obligarea
spitalului la plata cheltuielilor de judecată aferente acelei faze procesuale, Curtea de Apel, deși
a respins calea de atac, a respins şi solicitarea privind cheltuielile de judecată, deoarece
documentul contabil doveditor nu a fost depus - din motive neimputabile părţii sau
reprezentantului convenţional - până la închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei.
În aceste condiţii, recurenta, fiind partea care câştigat procesul iniţiat de intimat, a decis
să promoveze cauza în scopul de a recupera întreaga afectare patrimonială produsă în mod
culpabil de Spitalul Judeţean B.
Această speţă nu se circumscrie prevederilor art. 431 Cod procedură civilă, nefiind
incidentă în cauză excepţia autorităţii de lucru judecat.
Astfel, în dosarele nr. 1.../40/2015 şi nr.1.../193/2016, deși există aceleaşi părţi, ele nu
figurează în aceleaşi calităţi, reclamanta-recurentă din cauză este pârâtă-intimată în cauza
anterioară. De asemenea, în aceste litigii civile nu există identitate de cauză sau de obiect: în
dosarul nr.1.../40/2015, obiectul acţiunii civile îl constituie pretenţiile Spitalului Judeţean B. de
a i se restitui contravaloarea remuneraţiei primite de fosta angajată A. în perioada
rezidențiatului; cauza acţiunii civile o reprezintă scopul fostului angajator de a-şi reîntregi
patrimoniul cu sumele plătite fostei rezidente pentru munca desfăşurată, iar cauza cererii de
chemare în judecată este temeiul juridic - contractul de muncă/răspundere civilă contractuală şi
prevederile O.G. nr. 18/2009; în dosarul nr.1.../193/2016, obiectul acţiunii îl constituie
pretenţiile recurentei de a i se plăti cheltuielile ocazionate de pregătirea apărării în dosarul nr.
1.../40/2015; cauza acţiunii civile o reprezintă scopul recurentei de a-şi reîntregi patrimoniul cu
sumele pe care a fost nevoită să le cheltuie pentru administrarea optimă a litigiului iniţiat (şi
pierdut) de fostul angajator, iar cauza cererii de chemare în judecată este temeiul juridic - art.
453 al. 1 Cod procedură civilă şi art. 1349 Cod civil - răspunderea civilă delictuală.
Aşa cum în mod corect şi legal a reţinut prima instanţă sesizată cu judecarea cauzei Judecătoria Botoşani - respingerea solicitării recurentei de a i se acorda cheltuielile de judecată
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în apelul dosarului nr. 1.../40/2015 pe motiv că sunt nedovedite în condiţiile art. 452 Cod
procedură civilă, nu echivalează cu o legală investire a instanţei de a analiza temeinicia acestei
pretenţii în raport de culpa procesuală a părţii adverse.
Practic, lipsind de la dosar dovada existenţei acestor cheltuieli pretinse, instanţa de apel
nu a avut posibilitatea de a se pronunţa asupra temeiniciei solicitării lor şi nici nu a analizat
fondul cererii expuse în întâmpinarea intimatei.
Situaţia prezentă este similară cu cea a anulării unei cereri în procedura de regularizare
motivat de neîndeplinirea în termenul de 10 zile a unei obligaţii impuse de instanţa de judecată
sau cu aceea a respingerii unei acţiuni datorită incidenţei unei excepţii de procedură, absolute
şi dirimante (netimbrare, necompetenţă etc.) În toate aceste situaţii reclamantul îşi mai poate
exercita dreptul la acţiune introducând o nouă cerere de chemare în judecată.
Prezentul litigiu este o consecinţă a pierderii de către intimat a cauzei civile nr.
1.../40/2015 promovată de către acesta.
În opinia sa, motivarea apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 1668/31.03.2017
pronunţată de Judecătoria Botoşani (prin care s-a admis acţiunea introductivă) este cel puţin
halucinantă pentru adevăraţii practicieni ai dreptului: se reproşează recurentei că nu a depus
chitanţa cheltuielilor de judecată în cele 13 zile de la emitere până la termenul de apel şi se
acuză recurenta că ar fi trebuit să solicite cheltuielile de judecată într-o cale de atac promovată
împotriva deciziei din apel şi nu pe calea unei acţiuni separate (în condiţiile în care recursul
poate fi exercitat doar pentru motive strict şi limitativ determinate de lege). Cu toate acestea,
instanţa de apel, prin pronunţarea deciziei civile nr. 620/05.10.2017 hotărăşte că această cale
de atac este întemeiată, admițând-o.
Motivarea instanţei de apel care a reţinut incidenţa în cauză a excepţiei autorităţii
lucrului judecat este una lapidară, forţată doar spre scopul admiterii căii de atac promovate de
o altă instituţie puternică a statului/a comunităţii locale şi dată cu încălcarea şi aplicarea greşită,
prin interpretarea pro causa, a normelor de drept material şi anume, dispoziţiile art.431 Cod
procedură civilă.
Printr-un raţionament superficial care suprimă până la eliminare dreptul (prevăzut de
art. 453 al.1 Cod procedură civilă) persoanei de a obţine printr-o cerere separată cheltuielile de
judecată aferente unei cauze câştigate, instanţa de apel decide că „nu are nici o legătură
motivaţia pentru care aceste cheltuieli au fost respinse: ca nedovedite sau nedatorate pentru
lipsa culpei”, importanţa covârşitoare având-o doar „existenţa soluţiei în ce le priveşte, neavând
nici o relevanţă soluţia ca atare”.
Consideră că extinderea acestei mentalităţi în practica judiciară naţională conduce la
ivirea unor situaţii profund inechitabile, în care persoane prejudiciate în interesele lor legitime
nu vor putea obţine reparaţia pierderii suferite deși legea le acordă, cel puţin teoretic, această
posibilitate şi că elementul esenţial al soluţionării legale a cereri introductive este clarificarea
motivaţiei respingerii cheltuielilor de judecată solicitate de recurentă în apelul declarat de
intimat în dosarul nr.1.../40/2015, deoarece scopul urmărit de legiuitor prin instituirea art. 453
Cod procedură civilă este tocmai sancţionarea părţii aflate în culpă procesuală şi restabilirea
echilibrului patrimonial al părţii care a câștigat litigiul. Practic, este indubitabil: vinovatul
suportă reparaţia prejudiciului cauzat celui nevinovat, dacă acesta din urmă o cere, indiferent
de modalitatea sa de exprimare, cerere incidentală sau principală.
Analizând recursul, prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că acesta este
nefondat pentru următoarele considerente:
Recurenta şi-a întemeiat în drept recursul pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod
procedură civilă, însă Curtea observă, în urma analizei dezvoltării acestui motiv că, în fapt, nu
se invocă interpretarea greşită sau neaplicarea unor norme de drept material, ci doar de ordin
procesual, respectiv greşita aplicare a prevederilor art. 431 şi art.453 Cod procedură civilă.
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Rezultă aşadar că motivele invocate pot fi încadrate în motivul de casare reglementat de art.
488 alin.1 pct. 5 Cod procedură civilă, urmând a analiza recursul formulat din perspectiva
acestui motiv de casare.
Norma în discuţie determinantă în soluționarea prezentului recurs este reprezentată de
prev. art. 453 Cod procedură civilă, în care se arată: „Partea care pierde procesul va fi obligată,
la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecat. Când cererea a fost
admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată
la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea
cheltuielilor de judecată”.
Din cuprinsul acestei dispoziţii reiese că partea care pierde procesul va fi obligată, la
cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată. Aşadar, înainte de
încheierea dezbaterilor, părţile au dreptul să ceară cheltuieli de judecată, iar în cazul în care
instanţa a omis să se pronunţe asupra lor, acestea vor putea fi cerute pe cale separată, în termenul
general de prescripţie (a se vedea în acest sens şi decizia nr.59/2017 pronunţată de ÎCCJ, în
soluţionarea unei sesizări pentru dezlegarea unei chestiuni de drept).
Însă, dacă partea îndreptăţită solicită cheltuieli de judecată, iar acestea, din orice motive,
nu îi sunt acordate de către instanţă, aceasta va putea să le solicite doar în căile de atac, dar nu
şi pe cale separată pentru că în cauză se opun efectele lucrului judecat reglementat de
prevederile art.431 Cod procedură civilă.
Or, în speţa dedusă judecăţii recurenta a formulat o cerere de acordare a cheltuielilor de
judecată în dosarul nr. 1.../40/2015, cerere ce a fost respinsă în mod definitiv prin decizia
nr.105/28.01.2016 a Curţii de Apel Suceava (ca nedovedite), astfel că excepţia autorităţii de
lucru judecat devine incidentă raportat la dispozitivul şi considerentele deciziei anterior
amintite, în temeiul art. 430 alin. 2 şi 431 Cod procedură civilă, în ce priveşte capătul de cerere
privind cheltuielile de judecată (triplă identitate de părţi, obiect şi cauză). A îmbrăţişa susţinerea
recurentei ar fi echivalent cu încălcarea autorităţii de lucru judecat şi, implicit, la încălcarea
principiului securității juridice.
În altă ordine de idei, Curtea constată că recurenta a efectuat o serie de cheltuieli în
dosarul pretins, însă eventualul prejudiciu suferit se datorează culpei recurentei şi lipsei de
diligenţă în ce priveşte derularea procesului prin depunerea chitanţei emise de avocat după
pronunţarea deciziei amintite anterior.
În considerarea celor ce preced, Curtea constată că în cauză nu este dat motivul de casare
reglementat de prev. art. 488 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul art. 498
rap. la art. 496 Cod procedură civilă va respinge recursul ca nefondat.

10. Art. 2523 Cod civil. Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie.
Rezumat:
Termenul de prescripţie privind pretenţiile întemeiate pe executarea unui contract de
lucrări curge de la data efectuării recepţiei lucrărilor, întrucât acesta este momentul obiectiv
la care reclamantul a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască viciile aparente ale
lucrării executate de pârât. Efectuarea ulterioară a unui control de către Curtea de Conturi a
României prin care s-a constatat efectuarea de plăţi pentru lucrări executate neconform nu
marchează începutul unui nou termen de prescripţie.
(Decizia nr. 858 din 10 decembrie 2019, dosar nr. 648/86/2019*)
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Hotărârea:
Prin sentinţa civilă nr. 174 din 02 iulie 2019, Tribunalul Suceava a admis excepția
prescripției dreptului la acțiune invocată de pârâta S.C. A. S.R.L. în contradictoriu cu
reclamanta Direcția Județeană de Drumuri și Poduri. A respins acțiunea în răspundere civilă
contractuală formulată de reclamanta Direcția Județeană de Drumuri și Poduri împotriva pârâtei
S.C. A. S.R.L. ca fiind prescris dreptul la acțiune.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta Direcția Județeană de Drumuri și
Poduri, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Astfel, a apreciat că în mod eronat instanţa de fond a reţinut că dreptul la acţiune a
recurentei a început să curgă la data de 27.06.2014, data întocmirii notei de constatare
nr.2054/27.06.2014 , fapt pentru care termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 2517 Cod
Civil s-a împlinit la data de 27.06.2017.
Prin Decizia nr. 26/27 din 28.07.2014 Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi
a dispus în sarcina Direcției Județene de Drumuri şi Poduri, stabilirea întinderii şi recuperarea
prejudiciului, inclusiv a foloaselor nerealizate aferente reprezentând lucrări de executare
straturi bituminoase foarte subţiri (tratament sllury seal) la care grosimea stratului nu este la
nivelul prevăzut în documentaţia de atribuire a acordului cadru şi a contractului subsecvent
(subpct. 2.2.7.).
Măsura a fost dispusă pentru recuperarea prejudiciului creat prin plata nelegală a
contravalorii celui de-al doilea strat de sllury seal executat în baza contractului subsecvent de
lucrări nr. 1083/345 din 4.04.2013.
Pentru îndeplinirea acestei măsuri, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru a
se vedea dacă lucrările de tratament sllury seal au fost efectuate în conformitate cu dispoziţiile
contractuale şi normativele tehnice în vigoare. Această expertiză a fost întocmită la solicitarea
executantului lucrărilor de straturi bituminoase foarte subţiri (tratament sllury seal), ca urmare
a cererii beneficiarului lucrărilor - Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, având ca scop
verificarea lucrărilor executate şi stabilirea prejudiciului conform dispoziţiilor Curţii de
Conturi a României - Camera de Conturi.
În urma verificării în teren, s-a întocmit raportul de expertiză tehnică de ing. .. - expert
tehnic autorizat, care a concluzionat că lucrările de tratamente sllury seal pe drumurile judeţene
DJ 177 A km 6+850-18+135 respectiv DJ 175 km 16+000-27+800 au fost executate în
conformitate cu "Normativul privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la receindicativ AND 523-2003", fapt pentru care nu există niciun prejudiciu care să fie recuperat.
Având în vedere că în anul 2014 nu a fost determinat niciun prejudiciu, recurenta nu avea
niciun motiv pentru formularea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect recuperarea
prejudiciului.
Ulterior, în anul 2016, prin Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor
dispuse prin Decizia nr. 26/27 din 28.07.2014 la U.A.T. din data de 11.11.2016, ce a stat la baza
emiterii Deciziei Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi nr.2 6/27/2 din 9.12.2016,
organele de control au negat concluziile Raportului de expertiză tehnică nr. 3213/ 1.10.2014,
fapt pentru care au considerat că pct. 2.2.7 din Decizia nr. 26/27 din 28.07.2014 nu este dus la
îndeplinire, motiv pentru care Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri trebuie să procedeze la
recuperare prejudiciului.
A precizat recurenta că a cunoscut despre obligaţia de recuperare a debitului reprezentând
plăţi nelegale aferente contractului subsecvent de lucrări nr.1083/345 din 4.04.2013 ca urmare
a emiterii Deciziei Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi nr. 26/27/2 la data de
9.12.2016.
A precizat că împotriva acestei decizii a fost formulată contestaţie la Comisia de
soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României care a fost respinsă prin
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încheierea nr. VI.30/21.02.2017 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de
Conturi a României, comunicată la data de 28.02.2017.
Având în vedere că, potrivit dispoziţiilor pct. 210 din Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate
din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 130/2010 (în vigoare la data
emiterii deciziei şi formulării contestaţiei) „Contestaţia suspendă obligaţia executării deciziei
până la soluţionarea ei de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. Executarea măsurilor
devine obligatorie de la data comunicării încheierii formulate de comisia de soluţionare a
contestaţiilor, prin care se respinge integral sau parţial contestaţia. Prin data comunicării
încheierii se înţelege data confirmării de primire a acesteia, menţionată pe documentul de
transmitere a încheierii", obligativitatea punerii în aplicare a măsurilor dispuse prin aceasta se
raportează la data comunicării încheierii, respectiv 28.02.2017.
A susţinut recurenta că data la care obligaţia de recuperare a prejudiciului a devenit
exigibilă şi s-a născut dreptul la acţiune este 28.02.2017, data comunicării încheierii de
respingere a contestaţiei formulate împotriva actului de control al Curţii de Conturi - Camera
de Conturi.
Având în vedere disp. art.2523 Cod Civil, ce prevede că termenul de prescripţie începe
să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia
să cunoască naşterea lui, recurenta a cunoscut despre obligaţia de recuperare a debitului
reprezentând plăţi nelegale aferente contractului subsecvent de lucrări nr. 1083/345 din
4.04.2013 ca urmare a emiterii Deciziei Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi nr.
26/27/2 din data de 9.12.2016 şi nu la data întocmirii notei de constatare nr.2054/27.06.2014,
aşa cum a reţinut instanţa de fond.
Având în vedere data promovării cererii de chemare în judecată, respectiv data de
11.03.2019, raportat la termenul de prescripţie prevăzut de dispoziţiile art. 2517 Cod Civil,
respectiv 3 ani, recurenta a considerat că acţiunea este formulată în termenul legal de
prescripţie.
Chiar reţinând cele arătate de către instanţa de fond că actul de control al Curţii de Conturi
nu-i este opozabil pârâtei, fapt pentru care pe perioada soluţionării contestaţiei de către comisia
de soluţionare a contestaţiilor, executarea obligaţiilor prevăzute în decizia Curţii de Conturi este
suspendată doar în raport cu această instituţie şi nu cu alte persoane, a considerat recurenta că
data emiterii Deciziei Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi nr. 26/27/2 din
9.12.2016 este data de la care începe să curgă termenul de prescripţie de 3 ani pentru exercitarea
dreptului la acţiune, iar data formulării cererii din prezentul dosar -11.03.2019 se încadrează în
termenul de trei ani care se împlineşte la data de 9.12.2019.
Faţă de cele prezentate, a considerat că cererea de chemare în judecată a fost formulată în
termenul legal de prescripţie, motiv pentru care în mod netemeinic Tribunalul Suceava a
respins-o ca fiind prescris dreptul la acţiune, fapt pentru care a solicitat admiterea recursului,
casarea sentinţei recurate şi trimiterea spre rejudecarea pe fond a cererii, în temeiul art. 496 şi
art.498 alin.2 Cod procedură civilă.
În subsidiar, în situaţia în care instanţa de recurs consideră că nu se impune casarea cu
trimitere spre rejudecare, recurenta a solicitat admiterea recursului, anularea sentinţei nr.174
din 2.07.2019 a Tribunalului Suceava şi în rejudecare admiterea cererii de chemare în judecată
aşa cum a fost formulată.
Recurenta a reiterat faptul că între ea în calitate de autoritate contractantă şi Asocierea
formată din SC A. SRL, SC B. SA, SC C. SRL, SC D., SC E. SA, în conformitate cu dispoziţiile
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, a fost încheiat Acordul cadru de lucrări nr. 6218/1865 din 5.10.2010
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având ca obiect execuţia de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene din administrarea
D.J.D.P., pe o durată de 3 ani, de la 5.10.2010 la 5.10.2013.
În baza Acordului-cadru de lucrări susmenţionat a fost încheiat Contractul subsecvent de
lucrări nr. 1083/345 din 4.04.2013 având ca obiect executarea, finalizarea şi întreţinerea
"Lucrări de reparaţii şi întreţinere pe drumurile judeţene din administrarea Direcţiei Judeţene
de Drumuri şi Poduri " în perioada 4.04.2013-15.10.2013.
Una din categoriile de lucrări ce au fost executate în baza acestui contract subsecvent a
fost straturi bituminoase foarte subțiri - tratamente sllury seal (cf. art. 4 alin.4.1.din contractul
subsecvent-Obiectul principal al contractului).
Cu privire la modalitatea de execuţie a lucrărilor de straturi bituminoase foarte subţiri tratament sllury seal, recurenta a arătat că în momentul elaborării listelor de cantităţi pentru
categoria de lucrări "Strat bituminos foarte subţire - tratament slurry-seal", a utilizat un articol
"asimilat" DB07A1. Articolele asimilate se folosesc de obicei la categoriile de lucrări de
construcţii care folosesc materiale noi sau tehnologii de execuţie noi care au apărut pe piaţa
românească ulterior elaborării normelor de deviz, fiind vorba de o nouă tehnologie de execuţie
care nu se regăseşte în indicatoarele de norme de deviz în vigoare, respectiv Indicatoare de
norme de deviz ediţia 1981.
Având în vedere că Indicatorul de norme de deviz ediţia 1981 nu prevedea un asemenea
articol de lucrări pentru tipul de lucrări licitat, respectiv tratament slurry-seal, la momentul
respectiv el neexistând, în procedura de atribuire, respectiv în Caietul de sarcini s-a prevăzut că
modalitatea concretă de realizare trebuie să respecte Normativul AND 523/2003 (art. 1.2.) şi
Normativul AND 523/1998 (art. 12.1).
Pentru consumurile de materiale, manoperă şi utilaj în Formularele F5, F6, F7 respectiv
F8 din documentaţia de atribuire, se regăsesc cantităţile rezultate din înmulţirea normei
specifice a articolului din indicatorul de norme de deviz ediţia 1981 pentru 1 mp pentru articolul
DB07A1-denumire "Tratament bituminos dublu de suprafaţă pe îmbrăcăminţi asfaltice
executat cu bitum cald şi cu criblură nebitumată înainte de aşternere”.
Astfel, în formularul F5-Lista cuprinzând cantităţi de lucrări pentru straturi bituminoase
foarte subţiri, anexă la Caietul de sarcini, la obiectul de deviz DB07Al (asim) apare denumirea
de Tratament sllury seal calculat la 100 mp (pentru o cantitate de 0,010 U.M.), preţul nefiind
diferenţiat pe articole de deviz separate în funcţie de tipul stratului aplicat, fapt din care rezultă
că preţul stabilit este per tratament, ce include ambele straturi.
De asemenea, prin adresa nr.1772 din 7.04.2010 la solicitare de clarificări depusă de către
un participant la procedura de achiziţie, publicată în SEAP, s-a specificat de către autoritatea
contractantă că grosimea unui strat de tratament sllury seal este de 15 mm.
În cadrul procedurii de achiziţie s-a lăsat libertate ofertanţilor, având în vedere propriile
tehnologii utilizate, să-şi folosească în faza de ofertare propria reţetă, funcţie de consumul de
material, manoperă şi utilaj proprii, cu respectarea caietului de sarcini şi a specificațiilor tehnice
din indicativ AND 523-2003-Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri.
De asemenea, în Formularul F5 - Lista cuprinzând cantităţile de lucrări pentru straturi
bituminoase foarte subţiri (anexă la Caietul de sarcini care reprezintă parte componentă a
documentaţiei de atribuire), la obiectul de deviz în discuţie apare denumirea de Tratament sllury
seal calculat la 100 mp, preţul nefiind diferenţiat pe articole de deviz separate, în funcţie de
tipul stratului aplicat, de unde rezultă clar că preţul este stabilit pe tratament ce include două
straturi (strat de reprofilare şi strat de rulare, conform prevederilor Normativului AND 523 2003) fară o diferenţiere a cererii de ofertă în funcţie de tipul stratului aplicat.
Având în vedere că a fost stabilit un singur articol de deviz pentru tratamentul sllury seal,
iar prin clarificarea dată s-a stabilit că grosimea unui strat este de 15mm, reiese că preţul este
stabilit pentru tratamentul complet incluzând ambele straturi de 30 mm.
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Din verificarea situaţiilor de plată întocmite de către executant s-a constatat că în teren,
grosimea stratului de tratament sllury seal este de maxim 8 mm, rezultând o grosime maximă
pentru cele două straturi executate de către pârâtă de 16 mm.
Astfel, s-a stabilit că suma decontată nelegal aferentă suprafeţelor pe care a fost executat
tratament sllury seat, în baza contractul subsecvent de lucrări nr. 1083/345 din 4.04.2013, la
care grosimea stratului nu era cea prevăzută în documentaţia de atribuire este 1.868.790.31 lei
În conformitate cu art.33 alin.2 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, documentaţia de atribuire cuprinde: Fişa de date, Caietul de sarcini sau
documentaţia descriptivă şi Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Conform art. 8.1 din Contractul subsecvent de lucrări nr. 1083/345 din 4.04.2013,
documentaţia de atribuire face parte din documentele contractului. De asemenea, conform
art. 95 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, în vigoare la data încheierii şi derulării contractelor, condiţiile
stipulate prin documentele de atribuire care fac parte integrantă din contract sunt obligatorii
pentru executantul lucrărilor.
Totodată, prevederile art.213 alin.l lit.i din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, în vigoare la data încheierii şi derulării contractului arată că „dosarul
achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/ primite de autoritatea
contractantă în cadrul procedurii de atribuire" printre care sunt enumerate şi „ solicitările
de clarificări, precum şi clarificările transmise de autoritatea contractantă operatorilor
economici".
Astfel, pârâta în calitate de executant în contractul subsecvent susmenţionat, era ţinută
să respecte aceste dispoziţii în îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
Având în vedere cele arătate, respectiv faptul că în executarea lucrărilor privind
tratamentul sllury seal din Contractul subsecvent de lucrări nr. 1083/345 din 4.04.2013 încheiat
în baza Acordului cadru de lucrări nr. 6218/1865 din 5.10.2010 au fost încălcate prevederile
documentaţiei de atribuire, instituţia noastră a procedat la demararea acţiunii de recuperare a
prejudiciului reprezentând plăţi nelegale efectuate pentru straturi bituminoase foarte subţiri tratament sllury seal, realizate în baza susmenţionatului contract subsecvent, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente sumelor încasate necuvenit de către SC A. SRL cu acest titlu,
conform dispoziţiilor art. 1350 Cod Civil.
Reţinând aceste prevederi legale, raportat la dispoziţiile art.1270 alin. 1 Cod Civil în
conformitate cu care „contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile
contractante", precum şi dispoziţiile art. 1530-1531 Cod Civil, recurenta apreciază că se
impune admiterea acţiunii formulate.
Totodată, în ipoteza în care instanţa de judecată apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile
atragerii răspunderii contractuale, recurenta consideră că, în subsidiar, sunt date dispoziţiile art.
1341 si urm. rap. la art. 1635 şi art. 1530-1531 Cod Civil, fiind îndeplinite condiţiile plăţii
nedatorate faţă de fapta pârâtei de a accepta o plată care nu era în realitate datorată, existând
nişte plăţi pe baza unor situaţii de lucrări întocmite pentru prestaţii ce valorau jumătate din plata
efectuată, încât datoria nu exista din punct de vedere juridic, iar plata a fost făcută de achizitor
din eroare.
Potrivit art. 1470 Cod civil orice plată presupune existenţa unei datorii. Dacă această
datorie nu există, consecinţa este logică, plata trebuie să fie restituită celui care a făcut-o, fiind
fără cauză, adică nedatorată, în acest sens, art. 1341 alin. l Cod Civil prevede că „cel ce plăteşte
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fără a datora are dreptul la restituire". Faptul plăţii nedatorate dă naştere unui raport de
obligaţii în temeiul căruia cel care a plătit este creditor al obligaţiei de restituire a prestaţiei
executate, iar cel care a primit plata este debitorul aceleiaşi obligaţii. Dacă restituirea nu se face
voluntar de cel ce a primit plata nedatorată, creditorul poate recurge la acţiune în justiţie.
Conform definiţiei şi practicii judiciare, constituie plată nedatorată un fapt juridic licit
care constă în executarea de către o persoană, din eroare, a unei prestaţii la care nu era obligată
şi fără intenţia de a plăti pentru altul. Astfel, condiţiile existenţei plăţii nedatorate, ca izvor de
drepturi şi obligaţii sunt: prestaţia care a fost executată trebuie să fi avut semnificaţia operaţiei
juridice a unei plăţi, să fi fost făcută cu titlul de plată, cu voinţa fermă de a stinge o datorie,
datoria în baza căreia a fost făcută plata să nu existe, plata să fie nedatorată şi plata să fi fost
făcută din eroare.
Având în vedere cele prezentate, precum şi modalitatea în care au fost efectuate plăţile
către pârâtă, recurenta a considerat că cererea formulată îndeplineşte condiţiile plăţii nedatorate
în baza cărora SC A. SRL să fie obligată la restituirea sumelor încasate necuvenit, conform
dispoziţiilor art. 1341 Cod Civil. Deoarece decontarea sumelor aferente lucrărilor de straturi
bituminoase foarte subţiri executate la rece - tratament sllury seal s-a realizat fără a fi datorate
potrivit dispoziţiilor contractuale, conform dispoziţiilor art. 1635 Cod Civil, se impune
restituirea acestora.
Astfel, întrucât au existat nişte plăţi pe baza unor situaţii de lucrări întocmite pentru
prestaţii ce valorau jumătate din plata efectuată, fapt pentru care datoria nu exista din punct de
vedere juridic, iar plata a fost făcută de achizitor din eroare, conduce la concluzia logică de
restituirea de către pârâtă a plăţii care a fost încasată fără a fi datorată.
Faţă de cele arătate, recurenta a considerat că în mod nelegal prima instanţă, deşi nu a
analizat fondul cererii de chemare în judecată, a reţinut în considerentele sentinţei nr.174 din
2.07.2019 că în cauză "nu se pune problema unei răspunderi rezultate dintr-un fapt juridic licit
cum ar fi plata nedatorată", ceea ce echivalează cu o antepronunţare, motiv de nulitate a
sentinţei susmenţionate.
Reţinând cele prezentate, recurenta a solicitat admiterea recursului, în principal casarea
sentinţei recurate şi trimiterea spre rejudecarea pe fond a cererii de chemare în judecată de către
prima instanţă, iar în subsidiar anularea sentinţei şi în rejudecare admiterea cererii de chemare
în judecată aşa cum a fost formulată.
În drept, recurenta şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art. 488 alin. l pct. 8 rap. la art.
496 şi art. 498 Cod procedură civilă coroborat cu dispoziţiilor art. 28716 din O.U.G. nr.34/2006,
modificată, rap.la art.55 alin.3 din Legea nr.101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând recursul, prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că acesta este
nefondat, pentru următoarele considerente:
Prin recursul formulat, recurenta a criticat soluţia pronunţată de prima instanţă din
perspectiva greșitei aplicări a prevederilor art.2523 Cod civil referitoare la data la care începe
să curgă termenul de prescripţie pentru recuperarea sumelor pretinse de la pârâtă, motiv de
casare ce poate fi încadrat în dispoziţiile art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă.
Astfel, în art. 2523 Cod civil se arată că „Prescripţia începe să curgă de la data când
titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui”.
Se poate observa că legiuitorul stabileşte două momente alternative privind începerea
curgerii termenului de prescripţie extinctive .
Astfel, se stabileşte un moment subiectiv reprezentat de data la care titularul dreptului
subiectiv a cunoscut efectiv naşterea dreptului la acţiune pe de o parte, iar, pe de altă parte, data
la care titularul dreptului ar fi trebuit să cunoască, în mod efectiv, naşterea dreptului său la
acţiune.
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Recurenta a invocat drept dată a începerii curgerii termenului de prescripţie cea la care a
fost emisă Decizia Curţii de Conturi a României nr.26/27/2 din data de 9.12.2016, astfel că,
susţine aceasta, raportat la data înregistrării cererii, acţiunea era înăuntrul termenului general
de prescripţie.
Prealabil, Curtea reţine că orice pretenţie formulată în faţa instanţelor de judecată
presupune existenţa unui raport juridic obligaţional derivat din încălcarea de către pârât a unei
obligaţii contractuale sau legale. În cauza dedusă judecăţii raportul juridic obligaţional este
reprezentat de contractul subsecvent de lucrări nr.1083/345 din 4.04.2013. Pe cale de
consecinţă, temeiul pretenţiilor regăsindu-se în acest contract, pretinsa decizie a Curţii de
Conturi nestabilind niciun raport juridic obligațional între părţile contractante. Mai mult, o
eventuală decizie a Curţii de Conturi referitoare la necesitatea demarării demersurilor în vederea
recuperării sumelor pretinse de la pârâtă nu poate să aibă efect întreruptiv sau suspensiv al
termenului de prescripţie. În acest sens s-a pronunţat şi ICCJ (Complet RIL) prin decizia nr.
19/2019 (Monitorul Oficial nr.860/24.10.2019) prin care s-a stabilit cu valoare de principiu că
actul de control efectuat de Curtea de Conturi sau alt organ cu atribuţii de control prin care s-a
stabilit obligaţia de a acţiona în vederea recuperării unui prejudiciu, nu marchează începutul
termenului de prescripţie extinctivă.
În cauza dedusă judecăţii termenul de prescripţie a început să curgă cu ocazia acceptării
la plată a facturilor emise de către pârât, întocmite pe baza situațiilor de lucrări întocmite de
executant, verificate şi acceptate de achizitor (a se vedea dispoziţiile art.19.1 din contractul
subsecvent de lucrări).
În considerarea celor ce preced, Curtea apreciază că prima instanţă a făcut o corectă
aplicare a prevederilor art.2523 Cod civil, privitoare la momentul începerii curgerii termenului
prescripţiei extinctive, în speţă fiind corect reţinută excepţia prescripţiei dreptului material la
acţiune.
Celelalte critici aduse de către recurentă prin petiţia de recurs privesc fondul raporturilor
juridice dintre părţi, ce nu pot fi analizate în considerarea ciclului procesual în care au fost
invocate şi având în vedere soluţia pronunţată de prima instanţă. În concluzie, cum motivul de
casare invocat nu este dat în cauză, Curtea, în temeiul art .496 Cod proc. civilă va respinge
recursul ca nefondat.
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1. Suspendarea de drept a unui act administrativ fiscal în temeiul art. 14 alin.5 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Rezumat:
Potrivit prevederilor art. 14 alin. 5 din Lg. nr. 554/2004 dacă subsecvent unei
suspendări a unui act administrativ, este emis un nou act cu același conținut ca și cel suspendat
de către instanță, acesta este suspendat de drept. Pentru ca dispozițiile să devină aplicabile nu
este neapărat necesar ca noul act să aibă un conținut identic, ci este suficient ca acesta să
producă efecte similare primului act, asupra aceluiași destinatar, afectând obiectul sau
conținutul raportului juridic inițial.
Astfel, chiar dacă al doilea ordin are un conținut ușor diferit față de primul, efectul
principal asupra reclamantei este același, și anume instituirea obligației de a avea în
proprietate sau folosință spații de depozitare a produselor, obligație ce a constituit motiv de
suspendare a ordinului emis anterior.
(Sentinţa nr. 14 din data de 31.01.2019, dosar nr. 29/39/2019)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal la data de 15.01.2019 şi înregistrată sub nr. ..../39/2019, reclamanta SC A. SRL a solicitat,
în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, suspendarea executării
Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3236/27 decembrie 2018 până la pronunţarea instanţei de
fond, în temeiul dispoziţiilor art. 14 din Legea 554/2004.
În motivare, reclamanta a arătat că a formulat, conform înscrisurilor anexate la dosar,
plângere prealabilă împotriva Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3236/2018, în condiţiile art. 7
alin. l şi art. 7 alin. l ind. 1 din Legea 554/2004, prin care a solicitat revocarea acestuia pentru
motive de nelegalitate.
A apreciat reclamanta că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 alin. l pentru
suspendarea Ordinului preşedintelui ANAF până la pronunţarea instanţei de fond, având în
vedere că suspendarea executării actului administrativ este o măsura provizorie de întrerupere
sau de amânare a efectelor manifestării de voinţa a autorităţii publice, menită să asigure
protecţia juridică a persoanei potenţial vătămate, până la evaluarea legalităţii deciziei
administrative de către instanţa de contencios administrativ. Astfel, condiţiile prevăzute de
textul art. 14 din Legea 554/2004, respectiv existenţa cazului bine justificat şi prevenirea unei
pagube iminente sunt îndeplinite.
În ceea ce priveşte prima condiţie, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul
cauzei, s-a făcut dovada sesizării ANAF, ca autoritate emitentă cu plângerea prealabilă
împotriva Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 în vederea revocării actului
administrativ normativ.
Cu privire la condiţia cazului bine justificat, conform dispoziţiilor art. 2 lit. t din Legea
554/2004, acesta este definit drept „împrejurări legate de starea de fapt şi de drept care sunt
de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ”, iar această
condiţie este îndeplinită în cauză, motivat de următoarele argumente:
Principiul legalităţii actelor administrative presupune atât că autorităţile administrative
să nu încalce legea, cât şi ca toate deciziile lor să se întemeieze pe lege, impunând, în egală
măsura, ca respectarea acestor exigenţe de către autorităţi să fie în mod efectiv asigurată.
Prezumţia de legalitate a actelor administrative acţionează şi determină naşterea obligaţiei de
executare în sarcina celor vizaţi de respectivul act. În cauză, persoana vătămată, reclamanta,
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având ca principal obiect de activitate „intermedieri cu comerţul cu combustibilul”, are un
atestat de înregistrare prin care a obţinut dreptul de a desfăşura activităţi de distribuţie şi
comercializare în sistem angro, fără depozitare de produse energetice, în temeiul Ordinului
preşedintelui ANAF nr. 1849/2016 .
Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 s-a abrogat Ordinul preşedintelui
ANAF nr. 1849/2016, iar pentru obţinerea atestatelor pentru desfăşurarea activităţilor de
distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice, a devenit obligatorie
condiţia deţinerii de spaţii de depozitare (închiriate sau proprietatea societăţii), actele urmând a
fi depuse până la 31 decembrie 2018, în vederea continuării desfăşurării acestei activităţi,
Ordinul nr. 1849/2016 neavând iniţial o astfel de reglementare, la data emiterii atestatelor
pentru desfăşurarea acestei activităţi, însă fiind şi el modificat în august 2018, prin ordinul nr.
1960/2018, prin instituirea aceleiaşi condiţii, fără ca acest Ordin să fi fost pus în executare,
efectele lui fiind suspendate, în ceea ce privea executarea, de toate instanţele care au fost
sesizate în acest sens.
Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 conduce la eliminarea de pe piaţă a
operatorilor economici care nu deţin spaţii de depozitare, aceştia din urmă, ca şi reclamanta,
fiind împiedicaţi în acest mod să mai obţină atestatul care să le permită în continuare
desfăşurarea comerţului de produse energetice. Astfel se creează pe piaţă un monopol al marilor
companii, care deţin spaţii de depozitare, în virtutea potenţialului financiar, condiţia
obligativităţii deţinerii unui depozit impusă prin Ordinul nr. 3236/2018 ducând la distorsionarea
concurenţei pe această piaţă a comerţului cu produse energetice, în care companiile mici nu îşi
vor mai putea desfăşura activitatea întrucât nu vor mai putea primi atestate, fără dotarea cu
depozite.
A mai susţinut reclamanta că Ordinul nr. 3236/2018 încalcă dispoziţiile Legii nr.
21/1996, întrucât fiind un act administrativ normativ care are impact asupra concurenţei pe piaţa
comerţului cu produse energetice, a fost emis fără ca autoritatea publică emitentă ANAF să
solicite un aviz în acest sens de la Consiliul Concurenţei, care reprezintă autoritatea naţională
în materia concurenţei, avizul fiind obligatoriu în conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. 3 din
această lege. În art. 2 lit. b din Legea nr. 21/1996 se stipulează că dispoziţiile acestei legi se
aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică şi denaturează concurenţa săvârşite de
„autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, în măsura în care acestea,
prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând
direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în
aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes practic major”.
În scopul protecţiei, menţinerii şi stimulării concurenţei şi a asigurării unui mediu
concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor a fost înfiinţată
autoritatea naţională în domeniul concurenţei, Consiliul Concurenţei, cu atribuţii, cf. art. 25 al.
1, lit. l de a emite avize pentru proiecte de acte normative, proiecte de politici publice, care pot
avea impact anticoncurenţial. Ori Ordinul nr. 3236/2018 este emis în condiţii de nelegalitate
întrucât nu s-a solicitat avizul obligatoriu de la Consiliul Concurenţei, iar acest ordin are un
impact major pe piaţa comerciantului cu produse energetice, eliminând de pe piaţă micii
comercianţi şi propulsând monopolul marilor companii, care deţin astfel de depozite sau care
au forţa financiară să achiziţioneze astfel de depozite imediat din resurse proprii, ceea ce creează
lipsa unui mediu concurenţial şi serveşte unui interes al giganţilor economici, în detrimentul
micilor comercianţi care încetează să mai existe, prin imposibilitatea obţinerii atestatului de
funcţionare fără depozite proprii.
Prin urmare, a susţinut reclamanta că actul administrativ normativ Ordinul nr.
3236/2018 nu a fost emis în scopul organizării legii, ci apare ca fiind emis în mod nelegal, cu
nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 21/1996 cu modificările şi completările ulterioare
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Acelaşi Ordin încalcă flagrant principiul liberei circulaţii a mărfurilor, regăsit în textele
art. 34 şi 35 ale TFUE, în care se prevede că nici o măsură naţională a unui stat membru nu
poate împiedica libera circulaţie a mărfurilor, cauzele de pe rolul Curţii de Justiţie confirmând
faptul că o cerinţa restrictivă, de a deţine spaţii de depozitare, impusă de o autoritate naţională
societăţilor ce comercializează produse energetice în vederea desfăşurării acestei activităţi
împiedică libera circulaţie a mărfurilor, menţionând exemplificativ cauza Canal Satelite Digital
(cauza C390/99) şi cauza Alfa Vita Vassilopoulos şi Carrefour - Marinopoulos şi Comisia
Grecia. Mărfurile energetice sunt produse importate şi exportate, România asigurând exportul
acestora în Ungaria, Bulgaria şi în alte state, astfel încât o condiţie restrictiva a statului român,
impusă prin acest Ordin restricţionează libera circulaţie a acestor mărfuri în spaţiul comunitar.
A arătat reclamanta că Ordinul nr. 3236/2018 nu respectă principiului proporţionalităţii
din TFUE, care stabileşte că pentru a fi justificată, o măsură de stat trebuie să fie necesară în
scopul îndeplinirii obiectivului declarat, adică să protejeze un interes general sau să fie luată în
scopul protejării unui interes general. Or, instituirea condiţiei privind deţinerea de depozitele
către toţi agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu produse energetice priveşte
protejarea intereselor giganţilor economici care deţin spaţii de depozitare sau potenţial financiar
suficient în vederea achiziţionării acestor depozite, adică a unui grup restrâns de societăţi care
vor deţine monopolul acestor activităţi, pe piaţa comerţului cu produse energetice fiind exclusă
concurenţă. De asemenea şi exceptarea de la obţinerea noilor atestate a operatorilor economici
care derulează contracte de achiziţie publica încalcă principiul proporţionalităţii întrucât se
adresează unui grup restrâns de operatori economici, care vor desfăşura activităţi în baza unor
dispoziţii legale abrogate, dar în condiţii de egalitate cu operatorii economici cărora li se aplică
dispoziţiile noului Ordin nr. 3236/2018, astfel încât se urmăreşte protejarea doar a unui grup
restrâns de operatori economici, care practic au contracte cu autorităţile publice în detrimentul
operatorilor economici care desfăşoară activităţi de acelaşi gen, dar cu alte societăţi comerciale
sau cu persoane fizice.
În condiţiile în care un act administrativ normativ instituie monopolul marilor
comercianţi pe piaţa comerţului cu produse energetice, fără a asigura un mediu concurenţial
real, este încălcată legislaţia naţională, legislaţia comunitară şi este împiedicat accesul micilor
întreprinderi la comercializarea produselor energetice. În acest sens, a susţinut că pentru a avea
un astfel de depozit este necesară o investiţie cuprinsă între 60.000-75.000 de euro doar pentru
depozit, şi este necesară obţinerea tuturor celorlalte avize de funcţionare prevăzute de lege, ceea
ce impune pentru fiecare aviz o taxă suplimentară, dar şi timp, aproximativ 10-12 luni şi nu 1
lună şi jumătate, timp acordat de preşedintele ANAF.
Ordinul nr. 3236/2018 încalcă şi libertatea de a desfăşura o activitate comercială, aşa
cum este definită, ca principiu, în Carta Drepturilor Fundamentale. Astfel, în condiţiile în care
obligaţia deţinerii unui depozit va face imposibilă desfăşurarea în continuare de activităţi de
comerţ a produselor energetice, firmele mici vor fi în imposibilitatea reînnoirii atestatului
pentru desfăşurarea acestor activităţi, fiind excluse de pe piaţa comerţului de produse
energetice. Prin urmare, dreptul de a desfăşura o activitate comercială, în aceleaşi condiţii ca şi
până la emiterea Ordinului contestat este împiedicată de o autoritate publică prin emiterea unui
act administrativ normativ care împiedică libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de a desfăşura
activităţi comerciale, impune un monopol al unor giganţi economici în dauna mediului
concurenţial.
A concluzionat în sensul că, sub toate aceste aspectele, Ordinul nr. 1960/2018 este emis
cu încălcarea legislaţiei naţionale şi a principiilor comunitare, fiind motive suficiente de a pune
la îndoială legalitatea emiterii lui.
Cu privire la condiţia pagubei iminente, a arătat reclamanta că şi această condiţie este
îndeplinită în cauză, raportat la dispoziţiile art. 2 alin. l lit. s din Legea nr. 554/2004. Astfel,
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executarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 instituie obligativitatea dovezii
deţinerii unui spaţiu de depozitare, închiriat sau în proprietate, ceea ce presupune pentru
reclamantă efectuarea unor cheltuieli considerabile, de cumpărare sau de închiriere a spaţiului,
prin investirea tuturor resurselor societăţii sau prin contractarea unui împrumut suplimentar, în
afara liniei de credit deschise, pentru îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi de obţinere a
atestatului în vederea continuării activităţii de comerţ cu produse energetice.
Conform înscrisurilor depuse la dosarul, societatea nu are posibilitatea achiziţionării
unui spaţiu de depozitare din resurse proprii, în acest sens demersurile efectuate înclină spre
închirierea unuia sau obţinerea unui credit în vederea cumpărării unui spaţiu de depozitare, ceea
ce impune un efort financiar considerabil. La ora actuală, în municipiul Suceava nu există astfel
de spaţii de depozitare care să fie închiriate.
Această condiţie a deţinerii unui depozit implică costuri materiale mari, practic aceasta
fiind o pierdere pe care ar suferi-o (în condiţiile în care aceasta a desfăşurat aceste activităţi şi
până în prezent, de la înfiinţare, fără vreun depozit, acesta nefiind necesar), dar fără de care nu
ar mai putea funcţiona. Investiţia în acest depozit constituie în acest moment o pierdere
financiară considerabilă, întrucât, contextul în care intervine, sfârşit de an, existenţa
nenumăratelor credite ce trebuie plătite lunar şi necesitatea luării unui alt credit pentru
acoperirea acestei cheltuieli ar genera o blocare a activităţilor societăţii.
A mai arătat reclamanta că derulează în prezent mai multe contracte, aflate în curs de
desfăşurare pentru livrare de gaz, astfel încât, faptul neprelungirii atestatului în vederea
continuării desfăşurării acestei activităţi de comercializare a produselor energetice către aceştia
va duce la rezilierea unilaterală a contractelor, la solicitarea de daune societăţii reclamante, dar
şi la blocarea activităţii societăţii la 31 ianuarie 2019, în condiţiile imposibilităţii livrării acestor
produse către clienţi, societatea intrând astfel în insolvenţă. Acesta este un prejudiciu imens şi
iminent adus societăţii, în aceeaşi măsura fiind prejudiciaţi şi clienţii, care vor rămâne în plină
iarnă fără gaz, fără resurse de încălzire şi apă caldă.
Mai mult decât atât, rezervoarele puse la dispoziţia clienţilor sunt proprietatea
reclamantei şi reprezintă investiţia acesteia, cumpărarea acestora fiind în proporţie de 80% prin
creditare bancară, astfel încât societatea va rămâne, prin neexecutarea contractelor, fără
disponibil bănesc, ca urmare a neplăţii de către clienţi a combustibilului aferent şi va intra întrun blocaj financiar, paguba şi prejudiciul iminent şi viitor fiind clar previzibile. Prejudiciul
material viitor şi previzibil al reclamantei este echivalent cu investiţia necesară achiziționării
(închirierea nefiind posibilă, în Suceava neexistând astfel de depozite) depozitului în cauză, la
care se adaugă cheltuielile de amenajare şi cheltuielile de autorizare necesare, investiţie ce nu
mai poate fi recuperată, de 60-70.000 euro, sub acest aspect fiind dovedită şi condiţia necesităţii
evitării unei pagube iminente şi dificil de reparat.
Prin urmare, a apreciat reclamanta că toate condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr.
554/2004 cu modificările şi completările ulterioare sunt îndeplinite astfel încât a solicitat
admiterea cererii şi suspendarea executării Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 până
la pronunţarea instanţei de fond.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, pe
art. 34-35 din TUE şi art. 16 din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE.
În susţinerea cererii sale, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.
Prin întâmpinarea depusă la data de 23 ianuarie 2019 pârâta a solicitat respingerea
acţiunii, ca neîntemeiată, nefiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 1 din
Legea nr. 554/2004 pentru a fi dispusă suspendarea executării actului administrativ.
În ceea ce priveşte existenţa unui caz bine justificat, a arătat pârâta că reclamanta nu a
motivat temeinic cererea de suspendare, şi, implicit, nu a făcut dovada că această primă condiţie
este îndeplinită. Astfel, cazul bine justificat nu poate fi argumentat prin invocarea unor aspecte
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ce ţin de legalitatea actului, întrucât acestea vizează fondul cauzei, care se analizează numai în
cadrul unei acţiuni în anulare. Până la anularea de către o instanţă judecătorească, actul se
bucură de prezumţia de legalitate. În caz contrar s-ar anticipa soluţia ce va fi dată pe fondul
cauzei, ajungându-se la o prejudecare a fondului, ceea ce ar contraveni dispoziţiilor art. 14 din
Legea nr. 554/2004. A invocat Decizia nr. 257/2006 a Curții Constituționale, în care se reține
că suspendarea actelor administrative reprezintă o situaţie de excepţie, întrucât acestea se
bucură de prezumţia de legalitate.
A apreciat pârâta că argumentele reclamantei prin care încearcă să arate că prima
condiţie cerută de dispoziţiile Legii contenciosului administrativ este îndeplinită sunt
neîntemeiate.
A precizat pârâta că operatorii economici care comercializează în sistem angro sau en
detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - sunt
obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă conform procedurii şi cu îndeplinirea
condiţiilor stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care
comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol
lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare.
Conform OPANAF nr. 3236/2018, înregistrarea agenţilor economici care intenţionează
să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse petroliere, este condiţionată şi de
deţinerea unui spaţiu de depozitare corespunzător.
Potrivit art. 10 din OPANAF nr. 3236/2018, operatorii economici care deţin atestate de
comercializare, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care
comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol
lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, pot, până la 31 ianuarie
2019 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele
aferente, potrivit noului ordin.
La expirarea acestui termen, atestatele de comercializare emise în baza Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2018 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en
detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi
biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu
modificările şl completările ulterioare, îşi pierd valabilitatea.
Prin excepţie, atestatele de comercializare emise în baza Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse
energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum
şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru operatorii economici care comercializează produse energetice în baza unor
contracte de achiziţii publice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin
rămân valabile până la expirarea acestor contracte.
Mai mult decât atât, a arătat că din experienţa instituţională a rezultat că unii operatorii
economici care comercializau în sistem angro produse energetice supuse accizelor fără a deţine
spaţii de depozitare se sustrăgeau mult mai uşor de la verificări şi implicit, înlesneau sustragerea
de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente activităţii lor sau lanţurilor tranzacţionale în care
erau implicaţi. Spre deosebire, operatorii economici care deţin spaţii de depozitare îşi pot asumă
o mai mare responsabilitate în îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi pot asigura mijloacele de probă
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necesare clarificării unor stări de fapt. Astfel, în cazul stabilirii unui prejudiciu, organul fiscal
nu poate institui măsuri asigurătorii, întrucât astfel de societăţi nu deţin niciun activ pe care să
poată fi pus sechestru asigurător.
De asemenea, tranzacţiile se fac cash în limita plafonului permis pentru a nu deţine bani
în conturi. Dacă tranzacţiile se derulează prin bancă, societăţile deschid mai multe conturi la
diferite bănci, tranzacţiile cu mărfuri se derulează printr-un singur cont, sumele încasate se
distribuie către celelalte conturi de la celelalte bănci, de unde se retrag prin ATM.
În ceea ce priveşte circumstanţele avute în vedere la elaborarea ordinului, a arătat că din
analizele efectuate de către autorităţile vamale, antifraudă şi alte instituţii abilitate, a rezultat că
operatorii economici care comercializează produse energetice fără depozitare sunt aproape
imposibil de verificat întrucât nu pot fi identificaţi, în realitate desfăşurând o activitate cu
produse accizabile fără a avea o minimă obligaţie de a prezenta dovada deţinerii unor astfel de
produse. Totodată, se tranzacţionează cantităţi mari de produse energetice într-un circuit al
documentelor care este foarte greu de urmărit şi identificat, întrucât în lanţul tranzacţional se
află şi firme care nu mai pot fi identificate şi astfel se ajunge la situaţia în care nu se mai poate
identifica nici plata cantităţilor de produse facturate. De asemenea, comercianţii fără depozit nu
pot face recepţia cantitativă a mărfurilor, practic preluând marfa prin refacturare şi adăugare a
unui comision. Un combustibil de tip M sau P, asimilat din punct de vedere al accizelor la un
produs cu nivel de acciză inferior, încărcat pe o cisternă ajunge după 3 - 4 refacturări succesive
la ultimul comerciant (benzinărie) care o vinde ca motorină, motivând că aşa a cumpărat-o de
la intermediari, care nu mai pot fi identificaţi, eludându-se astfel diferenţa de accize şi TVA
aferent. Din analize a mai rezultat că prin vânzări succesive pe lanţ apar firme nou înfiinţate
care tranzacţionează aceste produse în regim intensiv o perioadă limitată de timp fără a declara,
înregistra şi plăti obligaţii fiscale la bugetul de stat, apoi îşi încetează activitatea. Au existat
solicitări ale operatorilor economici care tranzacţionau produse accizabile, în speţă motorina,
fără a le depozita şi erau achiziţionate dintr-o reţea de benzinării care comercializau en-detail
motorina. Se constată că în fapt subcontractorii parteneri ai societăţii care solicita înregistrarea
ca depozit angro fără depozitare achiziţionau motorina direct în rezervoarele autovehiculelor
proprii şi direct din staţiile de distribuţie carburanţi, atestate pentru comercializarea strict în
regim en detail, contravaloarea cantităţilor alimentate fiind facturată de distribuitor către un terţ
şi nu către beneficiarii direcţi sau către societatea în cauză.
Din descrierea etapelor activităţii de înregistrare în contabilitate şi refacturare a
produsului energetic de către societatea în cauză către subcontractori, rezultă ca existau
diferenţe de timp semnificative între momentul alimentării la pompe cu combustibili şi cel al
facturării. Astfel, societatea factura un produs care a mai fost revândut şi care la momentul
recepţiei şi ulterior al facturării nu mai exista, acesta fiind consumat de subcontractori prin
activitatea de transport.
A subliniat că după apariţia OPANAF, s-a constatat o creştere semnificativă a
operatorilor economici înregistraţi pentru activitatea de comercializare angro - produse
energetice fără depozitare. La nivelul anului 2018 era un număr de 984 operatori economici
înregistraţi pentru activitatea de comercializare angro - produse energetice fără depozitare, faţă
de 91 operatori economici care deţin spaţii de depozitare.
Prin introducerea modificărilor s-a avut în vedere o aplicare corectă, nediscriminatorie
şi conformă cu principiile fiscale, în vederea reducerii evaziunii fiscale şi implicit creşterea
gradului de conformare şi de încasare a veniturilor la bugetul general consolidat, eliminarea
discriminării între operatorii economici care comercializează produse accizabile, cu depozitare,
faţă de cei care nu au depozite, dar efectuează acelaşi tip de activitate.
A apreciat pârâta că având în vedere aceste considerente din care rezultă că operatorii
economici care deţin spaţii de depozitare şi care intenţionează să comercializeze în sistem angro
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produse energetice supuse accizelor trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii
pentru a obţine atestatul, pe când în cazul operatorilor economici care intenţionează să
comercializeze în sistem angro produse supuse accizelor fără spaţii de depozitare condiţiile de
înregistrare erau mai puţine şi implicit mai accesibile, cu consecinţa favorizării acestora din
urmă prin alocarea unui patrimoniu semnificativ mai redus pentru desfăşurarea acestei activităţi
- în cauză nu au fost încălcate dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 şi a solicitat
respingerea ca nefondate a susţinerilor reclamantei cu privire la impactul anticoncurenţial al
ordinului în ceea ce o priveşte.
Pe de altă parte, actul normativ poate asigura respectarea principiului neutralităţii
măsurilor fiscale, întrucât era creată o discrepanţă între condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un operator economic cu depozitare şi cei care desfăşoară activităţi în sistem
angro fără spații de depozitare. Pentru simplificarea lanţului comercial şi pentru o mai bună
posibilitate de supraveghere şi verificare de către organele de control a realităţii tranzacţiilor,
s-a considerat necesar ca activitatea de comercializare angro cu produse accizabile să poată fi
desfăşurată doar de către operatorii economici care îndeplinesc condiţiile din Ordin.
Având în vedere cele arătate, a solicitat pârâta a se constata că, în speţă, în ceea ce
priveşte cazul bine justificat, această condiţie nu este îndeplinită de către reclamantă.
În ceea ce priveşte existenţa celei de a doua condiţii, respectiv prevenirea unei pagube
iminente, a solicitat a se reţine că, nici cu privire la această condiţie reclamanta nu aduce vreun
argument care să susţină cererea de suspendare întemeiată pe art. 14 din Legea nr. 554/2004.
Astfel, a precizat că suspendarea executării este o măsură de excepţie, care se justifică numai
dacă actul administrativ conţine dispoziţii a căror îndeplinire ar produce reclamantului un
prejudiciu greu sau imposibil de înlăturat în ipoteza anulării actului, condiţie care nu este
îndeplinită. Iminenţa producerii unei pagube nu se prezumă, ci trebuie dovedită de persoana
lezată, iar îndeplinirea condiţiei referitoare la paguba iminentă presupune administrarea de
dovezi care să probeze iminenţa producerii pagubei invocate, sub acest aspect apreciind că sunt
lipsite de relevanţă simplele afirmaţii făcute ca atare în acţiunea formulată de reclamantă.
A concluzionat pârâta că cele două condiţii prevăzute de art. 14 alin. 1, prin tonul lor
restrictiv-imperativ, denotă caracterul de excepţie al măsurii suspendării executării actului
administrativ, presupunând aşadar dovedirea efectivă a unor împrejurări conexe regimului
administrativ aplicabil actului atacat, care să fie de natură a argumenta existenţa unui caz bine
justificat şi a iminenţei producerii pagubei. A reiterat faptul că pentru a se putea dispune măsura
suspendării actului administrativ nu este suficientă simpla afirmaţie a persoanei presupus
vătămate în sensul că ar fi îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (1) din Legea nr.
554/2004, în lipsa mijloacelor de probă din care să rezulte temeinicia susţinerilor cu privire la
existenţa unui caz bine justificat şi la prevenirea producerii unei pagube iminente.
A invocat pârâta şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv decizia nr.
6183 din 21 decembrie 2011.
Pentru cele anterior arătate, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca
neîntemeiată.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele:
La data de 27.12.2018 a fost emis Ordinului Președintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru
aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem
angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare, publicat în Monitorul Oficial din 28.12.2018). Pct. 2 din Anexa 1 la Ordin arată
destinatarii dispozițiilor din act: operatorii economici care intenționează să distribuie și să
comercializeze angro produse energetice (categorie în care se află și reclamanta). Pct. 6 alin.
(1) enumeră mai multe condiții ce trebuiesc îndeplinite de destinatarii actului în vederea
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obținerii de atestat de comercializare, condiții printre care se numără și aceea de a deține spații
de depozitare, în proprietate sau folosință.
Prevederile art. 14 alin. 5 din Legea nr. 554/2004 arată că, dacă subsecvent unei
suspendări a unui act administrativ în temeiul articolului menționat, este emis un nou act cu
același conținut ca și cel suspendat de instanță, acesta este suspendat de drept. Pentru ca aceste
dispoziții să devină aplicabile, nu este neapărat necesar ca noul act să aibă un conținut identic
primului; este suficient ca acesta să producă efecte similare primului act, asupra aceluiași
destinatar, afectând obiectul sau conținutul raportului juridic inițial. Curtea apreciază că acest
text de lege este incident în cauză. Astfel, deși este adevărat că cel de-al doilea ordin are un
conținut ușor diferit față de primul, efectul principal asupra reclamantei este același: instituirea
obligației de a avea în proprietate sau folosință spații de depozitare, obligație care, după cum
anterior s-a arătat, s-a constituit în motiv de nelegalitate, și implicit de suspendare, a ordinului
precedent. Prin urmare, apreciată ca fiind incidentă în cauză ipoteza legală amintită, curtea va
admite acțiunea, în sensul că va constata suspendarea de drept a ordinului nou emis.
2. Nulitatea unui contract administrativ. Existența cauzei ilicite în sensul art. 1238
alin. 2 Cod civil.
Rezumat:
Pentru a se dispune anularea unui contract pentru cauză ilicită este necesar a se dovedi
convenţia părţilor la încheierea actului cunoscând că acesta se încheie în frauda legii. Or,
atunci când modalitatea concretă în care s-au derulat raporturile contractuale dintre părţi nu
denotă intenţia acestora de a evita respectarea dispoziţiilor art. 97 din HG 925/2006, nu putea
fi reţinută frauda legii.
(Decizia nr. 74 din 22 ianuarie 2019, dosar nr. 928/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 16.04.2018, reclamanta Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna A., prin Primar a solicitat în contradictoriu cu pârâtele SC B. SRL şi SC C.
SRL, constatarea nulităţii absolute a Actului adiţional nr. ../20.06.2013 la Contractul
../01.10.2009 încheiat între reclamantă şi prim pârâta, obligarea pârâtei SC B. SRL să restituie
suma de 178.012 lei achitată cu titlu de valoare actualizare în temeiul Actului adiţional nr.
../20.06.2013 la contractul ../01.10.2009, sume la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de
întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate
pentru perioada de când s-a efectuat plata şi până s-au recuperat sumele conform art. 73 indice
1 din Legea 500/2002, obligarea pârâtei SC C. SRL să restituie suma de 478.879 lei, achitată
cu titlu de valoare actualizare în temeiul Actului adiţional nr. ../20.06.2013 la Contractul
.../01.10.2009 şi a Contractului de cesiune 651/2014, sumă la care se vor adăuga dobânzi şi
penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile
bugetare, calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata şi până s-au recuperat sumele.
Prin sentinţa nr. 559 pronunţată la data de 19 septembrie, Tribunalul Botoşani, Secţia a
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de formulată de
reclamantă, a constatat nulitatea absolută a Actului adiţional nr. 6/20.06.2013 la Contractul de
lucrări nr. 4551/201.10.2009 şi a obligat pârâta SC B. SRL să plătească reclamantei suma de
178.012 lei, şi pe pârâta SC C. SRL să plătească reclamantei suma de 478.879 lei, reprezentând
valoare actualizare achitată în temeiul actului adiţional, sume la care se vor adăuga dobânzi şi
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penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile
bugetare, calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata şi până la recuperarea sumelor.
Împotriva sentinţei anterior menţionate, au formulat cereri de recurs pârâţii SC C. SRL
şi B. SRL.
Prin cererea de recurs, pârâta C. SRL a invocat în primul rând excepţia inadmisibilităţii
cererii de chemare în judecată motivat de faptul că reclamanta intimată nu a parcurs procedura
prealabilă reglementată de dispoziţiile art. 7 pct. 6 lit. b) şi c) din Legea 554/2004.
Pentru a soluţiona această excepţie a solicitat instanţei de judecată să aibă in vedere
faptul că potrivit art. 2 alin. l lit. c) din Legea 554/2004 sunt asimilate actelor administrative 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. Aşadar, Contractul de lucrări nr..../20.10.2009 precum şi actele adiţionale
încheiate având ca obiect „Modernizare drum comunal ...” este un contract ce are ca obiect
lucrări de interes public, deci este un contract administrativ. Prin urmare, a susţinut că
dispoziţiile art. 7 alin. 6 în ce priveşte efectuarea procedurii prealabile îi sunt aplicabile.
Având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv anulare Act adiţional
şi pretenţii, a apreciat că procedura prealabilă trebuia parcursă de reclamantă în raport de
dispoziţiile art. 7 alin. 6 lit. b) şi c) din Legea 554/2004, respectiv procedura prealabilă trebuia
îndeplinită în termen de 6 luni de la data încheierii Actului Adiţional nr. .../20.06.2013 (data
modificării contractului - lit. b) sau de la data efectuării de către reclamantă a plăţii sumelor cu
titlu de actualizare contract (plăţile au fost efectuate concomitent cu plata lucrărilor executate
şi facturate de societatea noastră, perioada septembrie 2014- noiembrie 2015).
Ca atare, a susţinut că, procedura prealabilă ar fi trebuit parcursă în termen de 6 luni de
la data modificării contractului prin act adiţional, respectiv până la data de 20.12.2013 sau în
termen de 6 luni de la data ultimei plăţi reprezentând ajustarea preţului contractului, respectiv
noiembrie 2015. Cum procedura prealabilă a fost efectuată de către reclamanta intimată la data
de 03.04.2018, rezultă că termenul de 6 luni a fost depăşit, motiv pentru care procedura
prealabilă se consideră a nu fi fost efectuată, ceea ce atrage inadmisibilitatea cererii de chemare
în judecată.
Pe fondul cauzei, a subliniat următoarele:
În primul rând, a criticat soluţia pronunţată de către instanţa de fond ca nelegală, fiind
dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material, respectiv aplicarea greşită a dispoziţiilor
art. 97 din HG 925/2006 şi art. 1238 alin. 2 Cod Civil ceea ce atrage incidenţa motivului de
casare prevăzut de art. 488 alin l pct. 8 Cod procedură civilă.
De asemenea a apreciat că sentinţa recurată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază
dispoziţia cu privire la obligarea societăţii la plata dobânzilor, penalităţilor sau majorărilor de
întârziere calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata şi până la recuperarea sumelor,
astfel fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. l pct. 6 Cod procedură civilă .
În ce priveşte motivul de casare prevăzut de art. 488 alin l pct. 8 Cod procedură civilă
(aplicarea greşită a normelor de drept material), recurenta a precizat următoarele:
Instanţa de fond a considerat că, în cauză este dat efectul puterii de lucru judecat,
conform dispoziţiilor art. 430 alin. 2 şi 431 alin. 2 Cod procedură civilă, raportat la Decizia
3373/2017 a Curţii de Apel Suceava pronunţată în dosarul .../40/2016 în sensul că s-au validat
constatările Camerei de Conturi din Decizia 16/2016 în sensul că ajustarea preţului Contractului
de lucrări nr... /20.10.2009 nu era posibilă prin Actul Adiţional nr. .. din 20.06.2013.
Ca urmare a efectului puterii de lucru judecat, instanţa de fond a apreciat că în cauză
sunt incidente dispoziţiile art. 1236 alin. 2 şi 1238 alin. 2 Cod civil, constatând practic caracterul
ilicit al Actului Adiţional nr. ../20.06.2013 de actualizare a preţului contractului şi stabili
anularea acestuia ca fiind lovit de nulitate absolută.
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În această privinţă, recurenta a apreciat că instanţa a făcut o aplicare greşită a
dispoziţiilor art. 1238 alin. 2 Cod civil, potrivit căruia: „Cauza ilicită sau imorală atrage
nulitatea absolută a contractului dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a
cunoscut-o sau, după împrejurări, trebuia s-o cunoască", întrucât, a susţinut că, la momentul
încheierii contractului, dar şi a Actului Adiţional părţile nu au avut intenţia de a frauda legea.
Totodată, a precizat că la încheierea contractului părţile au stabilit prin art. 19.2 de
principiu posibilitatea de ajustare a contractului, admiţând că formularea nu este una fericită,
însă voinţa de a contracta în sensul ajustării preţului contractului este foarte clară. Mai mult,
părţile, dând dovadă de bună credinţă, stabilesc că ajustarea se poate face doar în situaţia în care
termenul de finalizare a contractului se va prelungi peste 12 luni şi nu imediat ce se constată
existenţa cauzelor ce pot conduce la ajustarea preţului. În acest sens, a menţionat şi că
dispoziţiile contractuale, inclusiv art. 19.2, au fost stabilite prin documentaţia de atribuire de
către Autoritatea contractantă, astfel că acestea nu puteau fi modificate la semnarea
contractului.
Pe de altă parte, a apreciat că, înţelegerea părţilor contractante de a frauda legea, în
sensul art. 1238 alin. 2 Cod civil, trebuie analizată şi din următoarea perspectivă:
Astfel, a precizat faptul că, iniţial, Contractul de lucrări nr. .../20.10.2006 a fost semnat
de Autoritatea contractantă cu SC B. SRL. De asemenea, Actul Adiţional nr. .../20.06.2013 a
fost semnat cu acelaşi antreprenor. În acest context, a arătat că SC B. SRL datorită faptului că
autoritatea contractantă nu a avut asigurate sursele de finanţare a renunţat la contract, dovadă
fiind adresa 635/06.08.2014. Astfel la momentul solicitării de reziliere a contractului de către
SC B. SRL ritmul de finanţare a lucrării pentru perioada 2009- 2014 a fost ele 16.02% în
condiţiile în care lucrarea trebuia finalizată şi achitată într-un termen de 6 luni.
Aşadar, a susţinut că, dacă antreprenorul iniţial ar fi urmărit să profite de posibilitatea
de ajustare a preţului contractului stabilită prin Actul adiţional nr.... ar fi continuat contractul.
Acesta însă a înţeles să renunţe, notificând în acest sens Autoritatea contractantă. Ca urmare a
acestor împrejurări recurenta a acceptat cesiunea Contractului de lucrări nr. .../20.10.2016
semnând în acest sens Contractul de cesiune nr. .../08.08.2014.
Astfel, recurenta SC C. a susţinut că a înţeles să preia continuarea Contractului de lucrări
.../20.10.2016 cunoscând faptul că obligaţiile de plată ale Autorităţii contractante sunt executate
foarte greu, însă a avut în vedere posibilitatea de actualizare a preţului stabilită prin Actul
Adiţional nr... care era un mijloc juridic de a echilibra prestaţiile părţilor în contract. De altfel,
a considerat că buna credinţă a acesteia a fost dovedită şi pe parcursul executării contractului
întrucât s-au executat lucrări la preţurile din 2014-2015 fără ca acestea să fie achitate de
beneficiar. A mai precizat în acest sens, că la momentul de faţă autoritatea contractantă îi
datorează peste un milion de lei reprezentând contravaloarea lucrărilor executate. Suma
formează obiectul dosarului .../40/2016 pe rolul Tribunalului Botoşani, dosar ce a fost suspendat
până la soluţionarea dosarului .../39/2016 pe rolul Curţii de Apel Suceava.
Având în vedere că, în condiţiile date, recurenta din executarea contractului,
înregistrează un prejudiciu semnificativ, care nu este în concordanţă cu principiul echilibrului
contractual, a susţinut că rezultă cu certitudine faptul că, în nici un caz, antreprenorii care au
executat Contractul de lucrări .../20.10.2009 nu au urmărit procurarea unui venii ilicit prin
încheierea unui act în frauda legii, ci au data dovadă de bună credinţă în executarea obligaţiilor.
De altfel, a apreciat că, instanţa ar trebui să analizeze conduita părţilor contractante şi să
constate că Autoritatea contractantă a dat dovadă de rea credinţă întrucât a scos la licitaţie o
lucrare ce nu avea asigurată sursa de finanţare. În susţinerea acestei idei, a arătat ca drept dovadă
faptul că aceasta se obliga să achite lucrarea în 6 luni (termenul de execuţie) ori în 5 ani nu a
achitat decât 16.02% din valoarea acesteia. Mai mult decât atât arătat că autoritatea contractantă
mai are de achitat lucrări care sunt efectuate din anul 2015, reprezentând o sumă consistentă.
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În condiţiile mai sus menţionate a apreciat că nu se impune o interpretare în sensul
fraudării legii de către recurentă, respectiv nu a existat niciodată intenţia de a evita dispoziţiile
art. 97 din HG 925/2006, intenţia părţilor contractante fiind divergentă: autoritatea contractantă
dorind să execute o lucrare fără a avea surse de finanţare, iar antreprenorii dorind a se proteja
de eventualele prejudicii ce li s-ar crea ca urmare a neplăţii la timp a lucrărilor executate şi a
prelungirii duratei de executare a contractului.
Ca atare a apreciat că instanţa de fond a dat dovadă de o exigenţă exagerată în aplicarea
dispoziţiilor art. 94 din HG 925/2006 şi 1238 alin. 2 Cod Civil neţinând seama de situaţia de
fapt în care s-au derulat raporturile contractuale dintre părţi şi nici de voinţa lor expresă.
Astfel, recurenta SC C. a susţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru constatarea
fraudei la lege şi implicit a nulităţii absolute a Actului adiţional nr... 20.06.2013 la contract,
motiv pentru care se impune respingerea capătului de cerere privind anularea acestuia.
În ce priveşte motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. l pct. 6 Cod procedură civilă
a învederat instanţei de control că prin dispozitiv au fost acordate cu titlu general accesorii
reprezentând ,,dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere". A apreciat că
această chestiune se impunea a fi analizată şi motivată de instanţă, întrucât se pune problema
naturii juridice a acestor accesorii. În acest sens a arătat că instanţa menţionează fără a motiva
că accesoriile trebuie calculate raportat la veniturile bugetare. Ori, sumele rezultate din contract
nu sunt venituri bugetare, lor trebuind să li se aplice dispoziţiile contractuale privind plăţile,
respectiv clauza penală dacă aceasta există în contract. Instanţa de fond însă nu a menţionat
nimic cu privire la aceste aspecte, astfel încât recurenta a considerat soluţia acesteia ca fiind
nemotivată.
Faţă de cele prezentate prin cererea de recurs, a solicitat instanţei de control judiciar
admiterea recursului casarea sentinţei 559/19.09.2018 cu consecinţa respingerii capătului de
cerere privind constatarea nulităţii absolute a Actului Adiţional nr. ../20.06.2013 la Contractul
de lucrări nr. .../20.10.2009 precum şi a capătului de cerere ce vizează obligarea recurentei SC
C. la plata sumei de 478.879 lei reprezentând valoarea actualizată achitată în baza Actului
Adiţional la care se adaugă accesorii.
Prin cererea de recurs, pârâta B. SRL a apreciat sentinţa instanţei de fond ca nelegală şi
netemeinică, solicitând admiterea recursului, reţinerea cauzei spre rejudecare şi, pe fondul
cauzei, respingerea acţiunii ca nelegală şi neîntemeiată.
În susţinerea căii de atac declarate, recurenta s-a prevalat de dispoziţiile art. 20 din Legea
554/2004, ale art. 488 pct. 8 şi art. 483 şi următoarele din Codul de procedură civilă.
În privinţa motivului de casare invocat, prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă
a susţinut că sentinţa instanţei de fond a fost dată cu încălcarea vădită a normelor de drept
material, respectiv prevederile HG nr. 925/2006, pe care a apreciat că au fost analizate doar
unilateral şi parţial, nu în integralitate aşa cum se impunea.
Totodată, a criticat soluţia instanţei de fond pe motivul că analiza acţiunii a fost făcută
exclusiv cu raportare la concluziile din hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Suceava în
dosarul .../40/2016 fără însă, a se analiza temeiurile legale ce justificau încheierea actului
adiţional de către părţi.
A susţinut că din întreaga situaţie de fapt reţinută şi indicată atât în prima hotărâre a
Curţii de Apel, cât şi în cauza de faţă, indică cert, că acest act adiţional s-a încheiat în contextul
în care UAT Comuna A. nu a beneficiat de bugetul necesar aferent lucrărilor în termenul iniţial
stabilit, buget care trebuia pus la dispoziţie de MDRAP.
Ori, în condiţiile în care OUG nr. 34/2006 valabil la acea dată prevedea obligaţia UAT
de a avea acel buget pentru a putea începe achiziţia publică aferentă, a apreciat că, MDRAP a
asigurat UAT Comuna A. de existenţa acestui buget pentru a putea fi finalizată procedura de
achiziţie, iar lipsa ulterioară a acestui buget, aspect ce se circumscrie, clar acelor circumstanţe

14

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

imprevizibile şi independente de voinţa părţilor - art. 97 alin. 4 din HG nr. 925/2006 justifică
pe deplin încheierea după 4 ani a actului adiţional ce viza acoperirea creşterii costurilor – art.
97 HG nr. 925/2006 alin. 5. În acest sens a precizat că în fundamentarea preţului contractului,
părţile au avut în vedere aceste circumstanţe, chiar dacă nu le-au scris efectiv, situaţia fiind
motivată şi probată în cauză.
Totodată, recurenta a susţinut că justificarea încheierii actului adiţional este certă şi clară
şi are la bază acoperirea creşterii unor costuri avute în vedere şi care au crescut foarte mult în
perioada de 4 ani în care piaţa construcţiilor s-a stabilizat, preţurile crescând în domeniul acesta.
A mai criticat şi faptul că nicio instanţă nu a analizat art. 97 din HG nr. 925/2006 în
integralitatea lui şi motivele reale ce au fost avute în vedere de către părţi la momentul încheierii
contractului.
A arătat că decizia Curţii de Apel în analizarea deciziei Curţii de Conturi are putere de
lucru judecat însă numai pe articolele şi logica juridică avută în vedere, care s-a raportat
exclusiv la aliniatele 1-3 ale art. 97 din HG nr. 925 şi nicidecum în integralitatea lui.
În virtutea aceluiaşi act normativ, în conformitatea cu dispoziţiile art. 97, alin. 6, a
susţinut că este în drept să ceară penalităţi şi daune atunci când din culpa autorităţii contractante
se prelungeşte durata contractului, peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, însă
din întreg probatoriu se arată clar că nu din culpa autorităţii contractante s-a prelungit, ci datorită
lipsei alocării bugetare care nu poate fi asimilată nicidecum unei culpe a autorităţii. În atare
condiţii, a apreciat că în mod evident se aplică dispoziţiile alin. 4 şi 5, forma care era în vigoare
şi la data încheierii contractului de achiziţie publică şi la data încheierii actului adiţional.
A apreciat recurenta că, instanţa de fond nu a procedat la analiza temeinică a textelor
de lege care erau aplicabile, înţelegând să aplice şi să analizeze doar apărările formulate de părţi
şi s-a raportat în exclusivitate la decizia Curţii de Apel, asta deşi avea obligaţia de a analiza
temeiurile legale aplicabile în integralitate, instanţa nefiind nicidecum ţinută de temeiurile de
drept învederate sau de apărările/acuzele aduse.
Concluzionând, faţă de toate cele expuse anterior, a susţinut motivul de casare prevăzut
de art. 488 pct. 8 este în mod evident incident în cauză şi a solicitat admiterea recursului,
analizarea în întregime a acţiunii şi a apărărilor formulate în prezentul recurs precum şi la fondul
cauzei, prezentul recurs având caracter devolutiv în conformitate cu prevederile Legii
554/2004.
Pe fondul cauzei, a apreciat că, din interpretarea actelor normative invocate, coroborată
cu prevederile contractuale şi lipsa alocării fondurilor de către MDRAP în vederea finanţării
lucrărilor ca şi circumstanţa imprevizibilă şi independentă de părţile contractante, a solicitat
instanţei să constate că actualizarea preţului contractului s-a realizat cu respectarea prevederilor
legale şi, pe cale de consecinţă, să respingă capătul de cerere privind constatarea nulităţii
absolute a actului adiţional precum şi a capătului de cerere referitor la restituirea sumei de
178.012 lei şi, implicit a eventualelor dobânzi şi penalităţi.
Prin întâmpinare, intimata – reclamantă UAT A. a solicitat respingerea recursurilor
formulate cu consecinţa menţinerii ca legală şi temeinică a sentinţei Tribunalului Botoşani.
Cu privire la recursul formulat de SC C. SRL, intimata a solicitat respingerea acestuia
ca neîntemeiat, argumentând:
În privinţa excepţiei inadmisibilităţii invocate, a susţinut că aceasta nu este întemeiată,
solicitând în consecinţă respingerea acesteia, sens în care a înţeles să formuleze următoarele
excepţii procesuale şi apărări:
1.A susţinut că, recurenta în motivarea excepţiei inadmisibilităţii, nu a invocat lipsa
procedurii prealabile, ci de fapt, tardivitatea acesteia, respectiv faptul că această conciliere nu
s-ar fi realizat în termenul de 6 luni prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, calculat,
în opinia intimatei, în funcţie de anumite momente subiective enumerate prin ipotezele textului
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legal (art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004). Ori, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 554/2004,
termenul prev. la alin 1 este un termen de prescripţie, astfel încât devin incidente regulile
procedurale privind prescripţia, care poate fi opusă numai în primă instanţă, prin întâmpinare
sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate,
(art. 2531 Cod Civil). Articolul 2513 Cod Civil instituie o sancţiune de natură procedurală,
respectiv o decădere din dreptul a mai invoca excepţia dirimantă a prescripţiei dreptului
material la acţiune, în cazul în care aceasta nu este valorificată de către debitorul pârât in limine
litis. Deşi este peremptorie, excepţia prescripţiei are aşadar în noua reglementare caracter
relativ. Fiind vorba despre o regulă de procedură, ea este de imediată aplicare. Cu această
motivare, intimata a solicitat instanţei, în principal să constate decăderea recurentei din dreptul
de a invoca prescripţia/tardivitatea procedurii prealabile, potrivit cu exigenţelor art. 247 alin. 2
Cod procedură civilă, întrucât depăşirea acestui termen de prescripţie a fost invocată pentru
prima dată în recurs, fără a fi invocată, nici măcar cu caracter tangenţial, în faţa instanţei de
fond.
2. În al doilea rând a apreciat că Tribunalul Botoşani a făcut o calificare corectă a
obiectului cererii în sensul aplicării dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 101/2016 care se aplică
şi cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în
cadrul procedurii de atribuire, precum şi celor privind executarea, anularea, rezoluţiunea,
rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor, (art. 1 alin. 2 din Legea nr. 101/2016). În
acest sens, a susţinut în esenţă faptul că normele legii anterior menţionate nu prevăd cerinţa
procedurii prealabile în cadrul litigiilor privind executarea unui contract de achiziţie publică.
3. A mai susţinut că, pe de altă parte potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 6 din Legea nr.
554/2004 plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative are
semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale.
Tot în acest sens, a precizat că, în acord cu opiniile exprimate în cadrul întrunirilor de
unificare a practicii, ca urmare însă a eliminării distincţiei dintre actele juridice civile şi actele
juridice comerciale, precum şi a eliminării din cadrul normativ a reglementării procedurii
concilierii directe prevăzute de art. 720 indice 1 vechiul Cod procedură civilă, dispoziţiile art.
7 alin. (6) teza I din Legea nr. 554/2004 au căzut în desuetudine, astfel că, în lipsa unor prevederi
exprese cuprinse în legi speciale, procedura prealabilă în cazul contractelor administrative
urmează a fi efectuată prin aplicarea corespunzătoare a art. 7 alin. (1), printr-o notificare
adresată părţii contractante anterior sesizării instanţei, prin care să se solicite, după caz,
încheierea contractului, modificarea sau încetarea lui totală sau parţială, executarea unor
obligaţii contractuale, exprimarea unui punct de vedere asupra interpretării clauzelor
contractuale considerate neclare, procedură care în cazul de faţă s-a îndeplinit.
4. A apreciat, de asemenea şi că, nu poate fi reţinut faptul că acest termen ar începe să
curgă de la data încheierii sale sau a ultimei prestaţii succesive, întrucât art. 7 alin. 6 din Legea
nr. 554/2004 acoperă o plajă mult mai largă de situaţii ce se pot ivi în practică.
Art. 7 alin. (6) prevede că plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect
contracte administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile
Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător, în acest caz, plângerea
trebuie făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă:
a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;
b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii de
modificare făcute de către una dintre părţi, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;
c) de la data încălcării obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea
contractului;
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d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariţiei oricărei alte
cauze care atrage stingerea obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea
contractului;
e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul
litigiilor legate de interpretarea contractului, (la data 02.08.2007 Art. 7, alin. (6) din capitolul II
modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 262/2007).
În acest sens, a susţinut că litigiul dedus judecăţii nu se referă nici la încheierea actului,
nici la modificarea sa sau la executarea convenţiei, ci este incidentă în situaţia în care a apărut
o cauză de stingere a obligaţiei, respectiv de nulitate a acesteia, în raport de interpretarea
dispoziţiilor legale care prevăd posibilitatea actualizării preţului unui contract de achiziţie
publică.
Aşadar, a apreciat că, chiar dacă s-ar trece peste toate celelalte argumente, excepţia nu
este întemeiată pentru că a fost respectat termenul de 6 luni, legea dând astfel posibilitatea
promovării unei astfel de acţiuni inclusiv în termen de 6 luni de la data expirării duratei
contractului.
Cu privire la aplicarea greşita a dispoziţiilor art. 1238 alin. 2 Cod Civil, a susţinut că
această critică nu poate fi primită.
Potrivit acestor dispoziţii, cauza ilicită sau imorală atrage nulitatea absolută a
contractului dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut-o sau, după
împrejurări, trebuia s-o cunoască.
A susţinut că, în cauza dedusă judecăţii, cauza ilicită a actului juridic rezultă din
nerespectarea unei dispoziţii legale imperative, nefiind reclamată existenţa unei convenţii
frauduloase a părţilor care au acţionat, într-un mod involuntar, în contra legii. În acest sens, a
invocat ca motivare principiul conform căruia ,,nimeni nu se poate scuza, invocând
necunoaşterea legii”, în baza căruia, orice persoană trebuie sa cunoască legile, prezumţia
neputând fi răsturnata prin proba contrarie şi practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin
care s-a subliniat că nulitatea absolută constituie un mijloc de garanţei a principiului legalităţii
şi intervine în ipoteza nerespectării la încheierea actului juridic a unei norme de interes public,
independent de existenţa/inexistenţa bunei-credinţe a părţilor la momentul încheierii actului.
Prin urmare, a susţinut că nu i se poate reproşa instanţei de fond o exigenţă exagerată
faţă de prevederile art. 1238 Cod Civil şi H.G nr. 925/2006, întrucât motivarea primei instanţe
transpune o corectă aplicare a regimului nulităţii, raportat la prevederile enunţate şi în acord cu
practica judecătorească.
Referitor la cazul de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 Cod procedură civilă, respectiv
lipsa de motivare a soluţiei pronunţate cu privire la majorările de întârziere, intimata UAT
comuna A. a considerat că nici această critică nu este întemeiată.
Cu titlul prealabil, a arătat că, la termenul la care au fost încuviinţate probele, instanţa
de fond a lămurit în contradictoriu cu părţile că nu se contestă valoarea actualizării şi implicit
nici accesoriile solicitate. De altfel, prin întâmpinările depuse, nici unul dintre recurenţiiintimaţi nu au formulat nici un fel de apărări cu privire la înlăturarea obligaţiei de plată a
accesoriilor. Problema naturii juridice a acestor accesorii nu a fost invocată în faţa primei
instanţe, fiind o susţinere formulată pentru prima oară direct în faţa instanţei de recurs. Ori,
recursul se referă la motive de nelegalitate cu privire la aspecte care au fost analizate şi aduse
la cunoştinţa primei instanţe, chestiunea invocată excedând astfel acestui cadru.
Revenind la exigenţele motivării unei hotărâri, a arătat că Înalta Curte a precizat într-o
decizie de speţă că 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.

17

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Ori, aplicând acest principiu la conţinutul sentinţei recurate, intimata a susţinut că
instanţa de fond a soluţionat suficient şi corespunzător soluţia cu privire la accesoriile acordate.
Faţă de considerentele expuse, intimata a apreciat recursul formulat de C. neîntemeiat
şi a solicitat respingerea acestuia.
Cu privire la recursul formulat de SC B. SRL, intimata a susţinut că motivul invocat de
recurentă referitor la neanalizarea dispoziţiilor HG nr. 925/2006, respectiv art. 97 alin. 4 şi 5
din acest act normativ este neîntemeiat.
În acest sens, a precizat că ajustarea preţului contractului a fost făcută prin raportare la
aplicarea unei formule de actualizare care nu era prevăzută în contractul iniţial, acesta fiind
motivul pentru care actualizarea a fost considerată una nelegală, iar acest aspect a fost analizat
de Curtea de Apel Suceava cu prioritate, făcând astfel de prisos verificarea celorlalte situaţii
care ar fi putut duce la majorarea preţului contractului. Ori, niciunul dintre executanţi nu a
susţinut o astfel de apărare cu probe din care să rezulte coexistenţa celor două condiţii
cumulative care să fi justificat o actualizare a preţului iniţial, respectiv, pe de o parte
intervenirea unor împrejurări sau cauze de prelungire care nu puteau fi previzionate de părţi, pe
de altă parte, măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat
preţul contractului.
A susţinut, de asemenea, că doar executantul unei lucrări este cel care are posibilitatea
reală de a aduce în faţa instanţei dovezi din care să rezulte măsura strict necesară pentru
acoperirea costurilor, ori executantul nu a înţeles să solicite administrarea unor probe în acest
sens.
A apreciat că instanţa de fond a constatat în mod corect că "oportunitatea efectuării
ajustării nu face obiect al acţiunii", nefiind investită cu o cerere în acest sens, ci doar cu o
apărare susţinută pur formal şi nedovedită, motiv pentru care a soluţionat in limine litis, cererea
cu care a fost învestită.
De asemenea a susţinut că, mai mult decât atât, argumentele deja soluţionate printr-o
hotărâre definitivă nu pot fi repuse în discuţie în cadrul unui alt proces, întrucât, aşa cum a
reţinut si Tribunalul Botoşani, Curtea de Apel Suceava a constatat că în cauză s-a făcut dovada
greşitei aplicări a art. 97 din HG nr. 925/2006, forma în vigoare după 27.09.2009 privind
posibilitatea ajustării preţului contractului .../2009.
În ceea ce priveşte administrarea probei cu expertiza, a solicitat instanţei să constate că
recurenta nu a înţeles să formuleze o astfel de cerere de probaţiune în faţa instanţei de fond, iar
în acest sens sunt incidente dispoziţiile art. 492 alin. 1 Cod procedură civilă.
În concluzie, a susţinut că recursurile formulate de către pârâţi nu sunt întemeiate şi a
solicitat respingerea acestora, cu consecinţa menţinerii sentinţei Tribunalului Botoşani.
Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate,
Curtea constată următoarele:
În ceea ce priveşte recursul declarat în cauză de pârâta S.C. C. S.R.L., Curtea observă
că s-a invocat cu prioritate excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, motivat de
faptul că reclamanta-intimată nu a parcurs procedura prealabilă reglementată de dispoziţiile art.
7 pct. 6 lit. b) şi c) din Legea nr. 554/2004.
Având în vedere că neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de
către pârât prin întâmpinare, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 193 alin. 2 Cod procedură
civilă, Curtea apreciază că pârâta-recurentă este decăzută din dreptul de a invoca această
excepţie în calea de atac a recursului, aspect care face inutilă analiza apărărilor formulate de
recurentă sub acest aspect.
În faţa instanţei de fond a fost invocată de cealaltă pârâtă SC B. S.R.L. o altă excepţie,
cea a tardivităţii formulării cererii de constatare a nulităţii absolute a Actului adiţional
nr.../20.06.2013, şi nu excepţia inadmisibilităţii cererii pentru lipsa procedurii prealabile.
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Privitor la criticile aduse soluţiei date pe fondul cauzei, prin care se susţine aplicarea
greşită a normelor de drept material, respectiv aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 97 din HG
925/2006 şi ale art. 1238 alin. 2 din Codul civil, Curtea constată că şi acestea sunt neîntemeiate.
Astfel, recurenta consideră că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a prevederilor
legale din Codul civil referitoare la cauza ilicită, în condiţiile în care, pentru a se putea reţine
existenţa cauzei ilicite care să atragă nulitatea absolută a contractului, trebuie să fie îndeplinită
condiţia conivenţei părţilor la încheierea actului cunoscând că acesta se încheie în frauda legii.
Or, având în vedere modalitatea concretă în care s-au derulat raporturile contractuale dintre
părţi, nu ar putea fi reţinută frauda la lege, neexistând intenţia acestora de a evita respectarea
dispoziţiilor art. 97 din HG nr. 925/2006.
Curtea apreciază că instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 1238
alin. 2 din Codul civil, potrivit cărora: „Cauza ilicită sau imorală atrage nulitatea absolută a
contractului dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut-o sau, după
împrejurări, trebuia s-o cunoască.” Astfel, cauza ilicită în speţa dedusă judecăţii este una
comună şi rezultă din faptul că prevederea ajustării preţului în condiţiile concrete din cauză este
una contrară legii şi ambele părţi contractante trebuiau să cunoască şi să aplice dispoziţiile
imperative ale legii: art. 97 din HG nr. 925/2006.
Faptul că prevederea ajustării preţului din cuprinsul art. 19.2 din Contractul
4551/01.10.2009 este contrară legii rezultă din nerespectarea de către părţile contractante a
condiţiilor imperative impuse de art. 97 alin. 3 din HG nr. 925/2006, potrivit cărora:
„Art. 97 - (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele
situaţii: a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise
de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; b) pe piaţă au apărut anumite
condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente
constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat preţul contractului.
(3) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului
trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să
fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea
contractantă are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului, indicii
care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi
buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea
respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la
posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică.”
Astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, acest fapt, al nerespectării condiţiilor impuse de
textul de lege anterior menţionat, a fost constatat prin Decizia nr. 3373/2017 a Curţii de Apel
Suceava, iar statuările din această decizie au valoarea unei prezumţii relative de putere de lucru
judecat, ce nu a fost răsturnată în prezenta cauză.
În ceea ce priveşte critica recurentei ce vizează nemotivarea admiterii capătului de
cerere accesoriu ce are ca obiect dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere,
Curtea reţine că soluţia din sentinţa recurată dată acestui capăt de cerere se întemeiază pe
dispoziţiile art. 73 ind. 1 din Legea nr. 500/2002, conform cărora: „Recuperarea sumelor
reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control
competente, se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de
întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când
s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata şi până s-au recuperat sumele”, instanţa de fond
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făcând o corectă aplicare a acestor prevederi legale, în condiţiile în care fondurile alocate pentru
plăţile acestui contract s-au realizat din surse bugetare.
Referitor la recursul declarat în cauză de pârâta S.C. B. SRL, Curtea reţine că aceasta
invocă în esenţă faptul că instanţa de fond a omis analiza art. 97 din HG 925/2006 în
integralitatea lui, raportându-se exclusiv la alin. 1,2 şi 3, în condiţiile în care alin. 4 şi 5 ale
acestui articol erau pe deplin aplicabile.
Contrar opiniei recurentei, Curtea apreciază că lipsa alocării bugetare ce a determinat
prelungirea duratei de îndeplinire a contractului nu poate fi considerată o circumstanţă
imprevizibilă şi independentă de voinţa părţilor, în sensul dispoziţiilor art. 97 alin. 4 lit. a).
Dimpotrivă, în mod corect a fost reţinută culpa autorităţii contractante, care şi-a asumat
obligaţia de plată a preţului, bazându-se pe o sursă de finanţare incertă, în contextul în care lipsa
alocării bugetare, în condiţiile economiei actuale, nu poate fi considerată o circumstanţă
imprevizibilă.
Astfel, instanţele ce au analizat îndeplinirea condiţiilor legale de ajustare a preţului, au
făcut în mod corect aplicarea alin. 6 a art. 97 din HG nr. 925/2006, potrivit căruia: „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 îndreptăţit să solicite
penalităţi şi/sau daune-interese.” Nefiind aplicabile prevederile de excepţie ale alin. 4, rezultă
că în mod corect s-a analizat îndeplinirea de către părţile contractante la încheierea actului
adiţional, întemeiat pe art. 19.2 din contract a condiţiilor restrictive ale alin. 3.
În consecinţă, motivele de recurs invocate nefiind întemeiate, Curtea urmează a respinge
recursurile ca nefondate.
3. Neîndeplinirea condiției existenței cazului bine justificat pentru suspendarea
executării unui act administrativ potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 în
ipoteza respingerii acțiunii în anularea actului administrativ ce face obiectul cererii de
suspendare a executării.
Rezumat:
Atunci când printr-o sentința pronunțată anterior a fost respinsă acțiunea de anulare a
deciziei care face obiectul cererii de suspendare, nu mai este dată condiția cazului bine
justificat. Astfel, în condițiile în care instanța a analizat integral și pe fond, nu doar sumar (cum
se procedează în situația cererii de suspendare) cererea de anulare a actului administrativ și
a apreciat că nu sunt date condiții de nelegalitate ale acesteia, evident că nu mai poate fi
reținută existența unor simple indicii de nelegalitate, a unei îndoieli serioase asupra prezumției
de legalitate. Hotărârea judecătorească dată asupra cererii de anulare a actului administrativ
fiscal confirmă de fapt prezumția de legalitate și veridicitate a acestuia, reclamanta
nemaifăcând dovada răsturnării acestei prezumții.
(Decizia nr. 189 din 25.02.2019, dosar nr. 3204/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 21.09.2018 înregistrată sub nr.
.../86/2018, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună suspendarea
actului administrativ constând în Decizia nr. ../30.01.2018 de angajare a răspunderii solidare în
situaţia prevăzută la art. 25 alin. 2 lit. d din Legea nr. 207/2015 a D.G.R.F.P., A.J.F.P. B.,
Serviciul Fiscal C., decizie emisă în dosarul de executare nr. E/27775459.
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Prin sentinţa nr. 1111 din 1 noiembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins, ca nefondată cererea formulată de reclamanta A. în
contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice.
Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs reclamanta A. prin care a solicitat casarea
acesteia iar, în rejudecare, admiterea cererii de suspendare a deciziei nr. .../30.01.2018 de
angajare a răspunderi solidare.
În motivarea căii de atac promovată reclamanta a precizat că în cauză este dat motivul
de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, sentinţa recurată fiind dată cu
aplicarea greşită a normelor de drept material, şi anume a art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004
şi art. 2 lit. t şi ş din Legea 544/2004, pentru următoarele considerente:
În mod greşit a reţinut instanţa de fond că în cauză nu este dat „cazul bine justificat”.
Acesta este definit de art. 2 lit. t din Legea nr. 554/2004 ca fiind „împrejurările legate
de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa
legalităţii actului administrativ”.
S-a arătat în doctrină că, „ Atunci când vorbeşte despre „împrejurările legate de starea
de fapt şi de drept (...)”, legea un distinge între normele de procedură administrativă cărora le
este supus actul şi normele de drept material administrativ în aplicarea cărora a fost emis. De
aceea, contrar unor opinii identificate în jurisprudenţă, consideră că indiciile de nelegalitate pot
viza încălcări atât ale normelor de drept procedural, cât şi ale normelor de drept
În motivarea cererii de suspendare, reclamantul „trebuie să ofere unele elemente
probatorii care, fără o cercetare aprofundată, să permită formarea unui dubiu (serios, după cum
prevede legea) asupra legalităţii actului, un stadiu incipient al convingerii că, în final, este
posibil ca prezumţia de legalitate să fie răsturnată”. Prin urmare, ceea ce este determinant în
cererea de suspendare este formarea dubiului asupra legalităţii, iar nu demonstrarea nelegalităţii
însăşi, instanţa învestită cu soluţionarea acestei cereri fiind abilitată să „pipăie fondul”.
„Atunci când vorbeşte despre „împrejurările legate de starea de fapt şi de drept (...)”,
legea un distinge între normele de procedură administrativă cărora le este supus actul şi normele
de drept material administrativ în aplicarea cărora a fost emis. De aceea, contrar unor opinii
identificate în jurisprudenţă, consideră că indiciile de nelegalitate pot viza încălcări atât ale
normelor de drept procedural, cât şi ale normelor de drept material; esenţial este ca acestea să
fie evidente, să poată fi identificate cu uşurinţă, la nivelul aparenţelor” (G. Bogasiu, citată de
B. Mărculeţ în „Nevoia de formă şi de fond în suspendarea executării actelor administrativfiscale).
Îndeplinirea condiţiilor privind suspendarea actelor administrative reiese din conţinutul
acţiunii formulate.
Astfel, debitul în cuantum de 141.062 lei se compune din următoarele obligaţii fiscale
ale debitoarei S.C. D. S.R.L.: suma de 75.000 lei constituie o amendă aplicată de către A.N.
Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă - Sistemul de Gospodărire a Apelor, prin
procesul-verbal de contravenţie seria ANAR nr. 0.09.2015; suma de 52.580 lei reprezintă
impozit pe dividende persoane fizice, fiind stabilită prin Decizia de impunere nr. F-SV
334/24.07.2017, debit la care au fost calculate majorări în sumă de 2.642 lei şi penalităţi de
nedeclarare în cuantum de 10.570 lei;
Răspund în solidar cu debitorul obligaţiilor fiscale, conform art. 25 alin. 2 lit. d din
Codul de procedură fiscală, „administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au
determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale”.
Prin urmare, răspunderea instituită de norma menţionată este una civilă delictuală pentru
fapta proprie, ceea ce impune examinarea existenţei condiţiilor de atragere a unei asemenea
răspunderi.

21

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

În esenţă, pentru ca în cauză să fie incidente dispoziţiile art. 25 alin. 2 lit. d Cod
procedură civilă, ar fi trebuit ca reclamanta să acţioneze în mod conştient în scopul creării unor
obligaţii fiscale în sarcina S.C. D. S.R.L., societate aflată în stare de insolvabilitate, cu
consecinţa imposibilităţii recuperării creanţelor.
Un prim aspect ce se impune a fi semnalat este acela că prin deciziile contestate s-a
dispus antrenarea răspunderii solidare în ceea ce o priveşte, fără a se analiza în concret
contribuţia sa, cu atât mai mult cu cât are doar calitatea de împuternicit al administratorului
firmei, numitul E. Acesta are, conform certificatului constatator emis de O.N.R.C., depus de
reclamantă la dosarul cauzei, calitatea de administrator cu puteri depline al S.C. D. S.R.L.
Un al doilea aspect ce trebuie relevat este acela că, în decizia de antrenare a răspunderii
sale, circumstanţele de fapt sunt descrise într-un mod general şi impersonal, fiindu-i imposibil
să identific acţiunile neconforme ce i se impută. Conform art. 26 alin. 4 din Codul de procedură
fiscală, decizia de antrenare a răspunderii solidare trebuie să cuprindă motivele în fapt ale
angajării răspunderii. Lipsa motivării deciziei nr. 2874/30.01.2018 nu a fost complinită nici prin
decizia de soluţionare a contestaţiei, în al cărei cuprins se face referire generică la neasigurarea
„resurselor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului”
şi la împrejurarea că reclamanta avea cunoştinţă despre aceste datorii.
De altfel, nicăieri în cele două decizii nu se precizează cu exactitate în care dintre cele
două modalităţi normative ar fi comis fapta sau faptele ce i se impută, folosindu-se mereu
termenul „nedeclararea/neplata”, preluat din Codul de procedură fiscală.
Cu privire la amenda contravenţională în cuantum de 75.000 lei nu se poate reţine
omisiunea declarării obligaţiei fiscale.
Forma de răspundere instituită de dispoziţiile art.25 alin. 2 lit. d din Legea nr. 207/2015
nu este una pentru fapta altuia, ci reprezintă tot o formă de răspundere patrimonială personală,
reclamanta putând să răspundă doar pentru acţiunile proprii.
Prin procesul-verbal de contravenţie seria ANAR nr. ../10.09.2015 a fost sancţionată SC
D. SRL, în cuprinsul acestuia neimputându-i-se vreo faptă contravenţională persoanei fizice A.
Titlul de executoriu pentru această sumă este constituit de hotărârea prin care s-a
soluţionat plângerea contravenţională, fără vreo altă formalitate, conform art. 37 din O.G. nr.
2/2001, iar includerea acestei sume într-o decizie de impunere - Decizia nr. 597/06.10.2015
care i-a fost comunicată - este nelegală.
În considerentele deciziei de respingere a contestaţiei sale, intimata a motivat că
reclamanta a avut cunoştinţă de existenţa debitului către bugetul statului. S-a apreciat că
reprezintă expresia relei mele credinţe atitudinea „pasivă şi ignorantă în faţa succesivelor
proceduri de executare silită”, neefectuarea de plăţi voluntare, ignorarea datoriilor societăţii şi
acumularea de debite restante la bugetul consolidat al statului.
Nici simplul fapt al neprezentării la solicitările organului fiscal pentru a da relaţii nu
constituie un motiv suficient pentru antrenarea răspunderii reclamantei, nefiind în mod
obligatoriu expresia relei sale credinţe care, în orice caz, trebuie analizată prin raportare la
momentul săvârşirii faptei ilicite.
La analiza cazului bine justificat trebuie avut în vedere că executarea mai înainte ca
instanţa de judecată să se pronunţe asupra legalităţii creanţei constatate prin actul fiscal atacat
de reclamantă reprezintă un motiv întemeiat de suspendare a executării acestui act
administrativ.
Instanţei de fond îi era permis să constate că aspectele semnalate de reclamantă, şi
anume nedescrierea faptelor pe care le-ar fi comis, motivarea sumară a deciziei contestate,
împrejurarea că i se impută o amendă contravenţională aplicată unei persoane juridice,
constituie un caz temeinic justificat, fără ca prin aceasta să antameze fondul cauzei, astfel cum
s-a reţinut în hotărârea recurată, urmând ca instanţei învestite cu soluţionarea contestaţiei sale

22

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

să îi revină sarcina de a stabili existenţa elementelor răspunderii civile delictuale în ceea ce o
priveşte.
În mod eronat a reţinut judecătorul fondului că în speţă nu este dată paguba iminentă,
posibilitatea de a obţine o eventuală întoarcere a executării silite constituind, în opinia sa, o
garanţie suficientă pentru recuperarea prejudiciului pe care l-aş putea suferi.
După cum a arătat şi în cererea introductivă de instanţă, paguba iminentă reprezintă,
conform art. 2 lit. ş din Legea nr. 554/2004, „prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după
caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu
public”.
De asemenea, potrivit recomandării nr. R (89) 8 din 13.09.1989 a Comitetului de
Miniştri din cadrul Comisiei Europene, este de dorit să se asigure persoanelor o protecţie
jurisdicţională provizorie în funcţie de împrejurările concrete ale cauzei pentru a nu cauza
acestora un prejudiciu ireparabil şi pe care echitatea îl impune ca fiind de evitat pe măsura
posibilului.
Faţă de cuantumul ridicat al prezumtivului debit şi faţă de împrejurarea că executarea
silită a deciziei de impunere vizează patrimoniul său personal, reclamanta având în întreţinere
trei copii minori care, în urma divorţului, au locuinţa stabilită la domiciliul său, este
neîndoielnică existenţa pagubei iminente.
Contrar celor reţinute în sentinţa recurată, a depus la dosar înscrisuri din care reies aceste
aspecte.
În situaţia în care ar fi executată silit pentru realizarea creanţelor individualizate prin
decizia atacată iar actul administrativ fiscal ar fi anulat ulterior, prin admiterea acţiunii pe care
a promovat-o, i se va provoca un prejudiciu evident, dificultăţile cu care se restituie sumele
nelegal încasate la bugetul de stat fiind de notorietate.
De asemenea, constituie un fapt notoriu şi împrejurarea că vânzarea bunurilor
debitorului prin licitaţie în cursul executării silite se face la o valoare inferioară celei de piaţă,
astfel că o eventuală întoarcere a executării silite nu ar repara integral prejudiciul care i s-ar
cauza prin executare. În acest sens a statuat şi Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, prin decizia nr. 953/R/22.10.2010.
Pe de altă parte, nu se poate reţine că suspendarea executării actului administrativ fiscal
ar produce vreo pagubă bugetului de stat, câtă vreme intimata a instituit sechestrul asigurător
asupra imobilului cu nr. topografic 380/20 înscris în cartea funciară 30365 UAT F., proprietatea
sa, B.C.P.I. C. admiţând notarea acestuia în cartea funciară prin Încheierea nr. 4823/29.03.2018.
Suspendarea executării se impunea şi din raţiuni de egalitate în faţa legii, neputându-se
presupune anticipat, în lipsa unei judecăţi din partea unei autorităţi independente şi imparţiale,
că sumele stabilite de organul fiscal ar fi legal datorate bugetului de stat până când nu se
pronunţă o instanţă de judecată printr-o hotărâre irevocabilă asupra legalităţii titlului de creanţă.
Totodată, echitatea fiscală impune acordarea dreptului contribuabilului de a obţine în
mod real şi efectiv suspendarea executării.
Pentru aceste motive a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate iar în
rejudecare admiterea cererii de suspendare formulate.
În drept, cererea de recurs se întemeiază pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8, art. 483 şi
urm. Cod procedură civilă, art. 278 alin. 2 din Legea 207/2015 şi art. 14 şi 15 din Legea nr.
554/2004.
Prin încheierea de şedinţă din 21 ianuarie 2019, Curtea de Apel Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a suspendat conform art. 411 alin. 1 pct. 2 din Codul de
procedură civilă, judecarea recursului formulat de reclamanta A. împotriva sentinţei nr. 1111
din 1 noiembrie 2018 pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
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fiscal în dosarul nr. .../86/2018, intimată fiind pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
La data de 30 ianuarie 2019 reclamanta-recurentă a depus o cerere prin care a solicitat
redeschiderea cauzei suspendate în temeiul dispoziţiilor art. 411 alin. 1 pct. 2 Cod procedură
civilă dispusă prin încheierea de dinţă din 21 ianuarie 2019.
Recursul formulat nu este întemeiat.
Potrivit art. 14 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.
Art. 2 alin. 1 lit. t din acelaşi act normativ definește cazul bine justificat ca fiind
împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă
în privinţa legalităţii actului administrativ, iar lit. ș definește paguba iminentă ca fiind
prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării
unei autorităţi publice sau a unui serviciu public.
Curtea învederează pentru început existența prezumției de legalitate, autenticitate și
veridicitate care guvernează actul administrativ, precum și corolarul dat de principiul executării
din oficiu a acestuia, care fac ca suspendarea actului administrativ să fie o situație de excepție.
În soluţionarea unei cereri de suspendare a actului administrativ instanța nu trebuie să procedeze
la analizarea criticilor de nelegalitate de fond care pot fi analizate doar în cadrul unei cereri de
anulare a acestuia ci trebuie să-și limiteze verificarea doar la acele împrejurări de fapt și/sau de
drept evidente, flagrante, care au capacitatea să producă o îndoială serioasă asupra prezumției
de legalitate de care se bucură un act administrativ. Cazul bine justificat ( art. 2 lit. t din Legea
nr. 554/2004) este dat dacă dintr-o analiză sumară a împrejurărilor cauzei, rezultă chiar şi în
mod aparent, o îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate a actului. Aceste
condiţii nu sunt date în speță.
Aspectul esențial pe care Curtea îl reține este acela că prin sentința pronunțată în dosarul
nr. ./86/2018 al Tribunalului Suceava a fost respinsă acțiunea de anulare a deciziei nr. 2874/
30.01.2018 care face în acest dosar obiectul cererii de suspendare, astfel încât nu mai este dată
condiția cazului bine justificat. În condițiile în care instanța a analizat integral și pe fond, nu
doar sumar (cum se procedează în situația cererii de suspendare) cererea de anulare a actului
administrativ și a apreciat că nu sunt date condiții de nelegalitate ale acesteia, evident că nu mai
poate fi reținută existența unor simple indicii de nelegalitate, a unei îndoieli serioase asupra
prezumției de legalitate. Hotărârea judecătorească dată asupra cererii de anulare a actului
administrativ fiscal confirmă de fapt prezumția de legalitate și veridicitate a acestuia,
reclamanta nemaifăcând dovada răsturnării acestei prezumții. Nefiind dată condiția cazului bine
justificat, existența sau inexistența condiției pagubei iminente este irelevantă, legea impunând
întrunirea cumulativă a ambelor condiții, respectiv a cazului bine justificat și a pagubei
iminente.
4. Anularea autorizării în vederea exercitării dreptului de deținere, respectiv de
port și folosire a armelor neletale în cazul neprezentării în termen pentru prelungirea
valabilității permisului. Lipsa notificării din partea autorității competente
Rezumat:
Obligaţia titularului permisului de armă de a se prezenta la autoritatea competentă
înainte de împlinirea termenului de 5 ani de valabilitate a permisului în vederea prelungirii
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valabilităţii , precum şi obligaţia autorităţii de a-l notifica pe deţinătorul permisului cu cel
puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii permisului de armă sunt două obligaţii
imperative distincte. Nefiind obligaţii corelative, reclamantul nu se poate prevala de
neîndeplinirea obligaţiei autorităţii pentru a-şi justifica propria neglijenţă, într-un domeniu în
care deţinătorul permisului de armă trebuie să acţioneze cu maximă diligenţă.
În consecinţă, neîndeplinirea de către reclamant a obligaţiei imperative prevăzute de
art. 25 alin. 2 din Legea nr. 295/2004, atrage aplicarea sancţiunii prevăzute de 59 alin. 1 lit.
b) din acelaşi act normativ, şi anume anularea autorizării în vederea exercitării dreptului de
deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale.
(Decizia nr. 215 din 26.02.2019, dosar 2530/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 10.07.2018, sub nr. ../86/2018, reclamantul A. a solicitat, în
contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean B., anularea Dispoziţiei nr. .../23.06.2018 de
anulare a autorizării şi retragere a permisului de armă, obligarea pârâtului să-i restituie arma
puşcă de tir cu aer comprimat, marca .., seria .., cal. 6,35 mm şi să prelungească valabilitatea
permisului de armă tip B, seria B nr. ....
Pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. a formulat întâmpinare la acţiunea
reclamantului, înregistrată la data de 20.08.2018, solicitând respingerea acţiunii ca nefondată şi
menţinerea actului atacat, inclusiv a măsurii dispuse, ca fiind legală şi temeinică.
Prin sentinţa nr. 1104 din 1 noiembrie 2018, Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis în parte cererea având ca obiect „anulare act administrativ”
formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B., a
anulat dispoziţia nr...../23.06.2018 emisă de pârât şi a respins ca neîntemeiate celelalte capete
de cerere.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au promovat recurs atât reclamantul A. cât
şi Pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B.
În motivarea căii de atac promovate reclamantul a arătat că soluţia instanţei este parţial
nelegală, fapt pentru care solicită admiterea recursului şi casarea în parte a sentinţei, doar cu
privire la „obligaţia de a face”, vizând restituirea armei de vânătoare şi prelungirea valabilităţii
permisului de armă tip B seria B nr...., reţinute de pârât.
Reclamantul recurent a reiterat susţinerile de la fond potrivit cărora nu a avut cunoştinţă
că a depăşit termenul prevăzut de lege pentru a fi în legalitate, întârzierea în solicitarea
prelungirii valabilităţii permisului de port armă nefiind consecinţa relei sale credinţe sau a
neglijenţei, ci consecinţa unei erori a pârâtului care nu a înscris în permis data expirării acestuia
şi că, pârâtul avea obligaţia să îl notifice despre expirarea valabilităţii permisului, cu 30 de zile
înainte, să se conformeze prevederilor legale în vederea prelungirii permisului de port armă.
A precizat că prima instanţă a constatat că, potrivit art. 25 alin. 3 din Legea nr.295/2004,
valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o
perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. 1, lit. c)- f), h)
şi i) şi prezintă dovada efectuării unei şedinţe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu
excepţia posesorilor de arme de vânătoare; că începând cu 6 luni înainte de expirarea
valabilităţii permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de
armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii permisului de armă.
A arătat recurentul reclamant că în speţă, valabilitatea permisului de armă a expirat la
data de 4 iunie 2018, pârâtul menţionând că nu a fost notificat conform art. 25 alin. 3 din Legea
nr. 295/2004 întrucât în aplicaţia informatizată permisul său de armă figura cu data expirării la
23 august 2018.
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A învederat faptul că prima instanţă a reţinut că deţinătorul permisului de armă are
obligaţia de a cunoaşte dispoziţiile legale referitoare la valabilitatea documentului în baza căruia
deţine arma, dar acest aspect nu înlătură obligaţia corelativă a autorităţii de a respecta condiţia
imperativă prevăzută de lege cu privire la notificarea deţinătorului titularului de permis armă
cu privire la expirarea valabilităţii, fapt pentru care, în mod corect şi legal, a admis cererea de
anulare a dispoziţiei nr...../23.06.2018 emisă de pârât.
Referitor la capetele de cerere privind obligarea pârâtului la restituirea armei şi la
prelungirea valabilităţii permisului de armă, prima instanţă a apreciat că aceste cereri sunt
neîntemeiate în prezentul cadru procesual, considerând că aceste cereri sunt de competenţa
autorităţii administrative care urmează a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege în
acest sens.
A apreciat recurentul reclamant că referitor la „obligaţia de a face”, respectiv obligaţia
intimatului vizând restituirea armei de vânătoare şi prelungirea valabilităţii permisului de armă,
soluţia este parţial nelegală. Este de observat faptul că reţinerea armei şi a permisului s-a făcut
de către Serviciul Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase al IPJ B., la data de 23 iunie 2018,
în baza prevederilor art. 169 şi art. 170 Cod procedură penal, fără a exista vreo urmărire penală
împotriva sa pentru săvârşirea vreunei fapte ilicite în legătură cu deţinerea armei în cauză.
A precizat că la data de 13 iunie 2018 nu exista nicio urmărire penală împotriva sa, nu
exista nicio suspiciune rezonabilă că ar pregăti săvârşirea vreunei infracţiuni pentru ca
subcomisarul de poliţie din Serviciul Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase să îşi întemeieze
măsura ridicării armei sale şi a permisului său pe un temei de drept neaplicabil în ceea ce îl
priveşte.
Legea nr. 295/2004 prevede, în toate situaţiile, depunerea armei şi a muniţiei la un
armurier pentru o perioadă de maximum 60 de zile şi nu stabileşte măsura ridicării decât în
cazul săvârşirii unor infracţiuni. Fiind în culpă, intimatul trebuia să îl convoace pentru
prelungirea permisului de port armă, în conformitate cu art.58 şi art.57 alin.4 lit. a) - d) din
Legea nr.295/ 2004, în condiţiile în care îndeplineşte toate prevederile legale. A inserat
prevederile art. 57 şi 58 din Legea nr. 295/2004 şi a susţinut că prima instanţă putea considera
ca admisibil capătul de cerere vizând „obligaţia de a face”.
În calea de atac promovată, Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. a susţinut că sentinţa
instanţei de fond este netemeinică şi nelegală întrucât prin anularea Dispoziţiei nr.
../23.06.2018, nu mai există actul administrativ prin care reclamantului să îi fie reţinută arma şi
să nu îi fie prelungită perioada de valabilitate a permisului de armă, cu toate că reclamantul nu
se poate prevala de necunoaşterea legii.
A precizat instituţia recurentă că evidenţa tuturor deţinătorilor de arme letale şi neletale,
precum şi menţiuni cu privire la dreptul de deţinere al acestora se face prin intermediul aplicaţiei
Registrul Naţional al Armelor Integrat la nivel naţional, aplicaţie existentă şi la Inspectoratului
de Poliţie Judeţean B. - Serviciul de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.
Potrivit prevederilor art. 25 alin. 3, din Legea nr. 295/2004 este în sarcina lucrătorilor
din cadrul S.A.E.S.P, cu atribuţii pe această linie de muncă, notificarea titularilor, iar legiuitorul
a stabilit faptul că „ începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă este
obligatorie notificarea titularilor la adresa din permisul de armă, dar nu mai târziu de 30 zile
înainte de data expirării valabilităţii permisului de armă.”
Din acest motiv lunar se interoghează aplicaţia R.N.A.I. cu privire la documentele
expirate sau care urmează să expire la nivelul judeţului, astfel că în luna aprilie 2018, când a
fost efectuată interogarea a rezultat un număr de 129 persoane a căror documente urmau să
expire începând cu data de 03.06.2018 şi până pe data de 30.08.2018.
Ca orice aplicaţie, este susceptibilă de erori, însă eroarea dată de o aplicaţie nu absolvă
pe reclamant de necunoaşterea legii. Permisul de armă a numitului A. figura în aplicaţia R.N.AI.
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cu data expirării la 23.08.2018 motiv pentru care nu a fost notificat începând cu luna aprilie
2018.
La data de 23.06.2018, când reclamantul s-a prezentat la sediul I.P.J B., s-a constatat
faptul că permisul de armă seria B nr. ... avea valabilitatea expirată din data de 04.06.2018,
conform art. 25 alin. 1 din Legea nr. 295/2004 „Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani,
termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri”
prevederi pe care numitul A. trebuia să le cunoască în calitatea de deţinător de armă autorizat.
În conformitate cu prevederile art. 59, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 295/2004, dreptul de
deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă
titularul se află în una din următoarele situaţii: b) nu se prezintă până la împlinirea termenului
prevăzut la art. 25 alin. l pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă.
A arătat recurentul că potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. 3 din Legea 295/2004 cu
modificările şi completările ulterioare dispoziţia nr. ... din data de 23.06.2018 de anulare a
autorizării pentru a deţine arme şi muniţii faţă de numitul A. poate fi supusă doar controlului
judecătoresc, conform Legii nr. 554/2004.
A solicitat admiterea recursului şi schimbarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.
Prin întâmpinarea depusă la 10 ianuarie 2019 la recursul promovat de recurentul A.,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. a reiterat susţinerile din recursul propriu şi a solicitat
respingerea recursului reclamant-recurentului şi admiterea recursului promovat de instituţie.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs formulate, Curtea va respinge recursul reclamatului ca nefondat şi va
admite recursul pârâtului pentru următoarele considerente:
Astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, deţinătorul permisului de armă are obligaţia de
a cunoaşte dispoziţiile legale referitoare la valabilitatea documentului în baza căruia deţine
arma.
Aceste dispoziţii legale sunt următoarele:
- art. 25 din Legea nr. 295/2004, conform căruia
„(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data
eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.
(2) În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat
să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie
competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele
înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă
pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit.
c) - f), h) şi i) şi prezintă dovada efectuării unei şedinţe de tragere anual, într-un poligon
autorizat, cu excepţia posesorilor de arme de vânătoare. Începând cu 6 luni înainte de expirarea
valabilităţii permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de
armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii permisului de armă.”
- art. 59 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ, potrivit căruia:
„Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării
se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii: nu se prezintă până la
împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de
armă”.
Argumentaţia instanţei de fond ce a stat la baza admiterii în parte a acţiunii şi a anulării
dispoziţiei nr..../23.06.2018, potrivit căreia nu ar putea fi ignorată în prezentul litigiu obligaţia
corelativă a autorităţii de a respecta condiţia imperativă impusă de lege cu privire la notificarea
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titularului de permis de armă în legătură cu expirarea valabilităţii permisului, este însă
neîntemeiată.
Curtea apreciază că obligaţia titularului permisului de armă de a se prezenta la
autoritatea competentă înainte de împlinirea termenului de 5 ani de valabilitate a permisului în
vederea prelungirii valabilităţii , precum şi obligaţia autorităţii de a-l notifica pe deţinătorul
permisului cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii permisului de armă sunt
două obligaţii imperative distincte. Nefiind obligaţii corelative, reclamantul nu se poate prevala
de neîndeplinirea obligaţiei autorităţii pentru a-şi justifica propria neglijenţă, într-un domeniu
în care deţinătorul permisului de armă trebuie să acţioneze cu maximă diligenţă.
În consecinţă, neîndeplinirea de către reclamant a obligaţiei imperative prevăzute de
art.25 alin.2 din Legea nr.295/2004, a atras în mod legal aplicarea sancţiunii prevăzute de 59
alin.1 lit. b) din acelaşi act normativ, şi anume anularea autorizării în vederea exercitării
dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale, prin dispoziţia nr.
..../23.06.2018.
Justificarea reclamantului - recurent în sensul că, la rubrica corespunzătoare, nu era
precizată perioada de valabilitate a permisului, astfel că acesta a fost în eroare cu privire la data
la care trebuia să se prezinte pentru prelungirea permisului de port armă, apare ca neîntemeiată,
în condiţiile în care, cu minime diligenţe, reclamantul îşi putea calcula perioada de valabilitate
potrivit art.25 alin.1 din Legea nr.295/2004 sau se putea adresa oricând în decursul celor 5 ani
pârâtului pentru a obţine informaţii în acest sens.
Aşadar, apreciind criticile reclamantului ca fiind neîntemeiate, iar pe cele ale pârâtului
justificate din punct de vedere legal, Curtea urmează a respinge recursul reclamantului şi a
admite recursul pârâtului, a casa parţial sentinţa recurată şi a respinge în totalitate acţiunea
formulată.
5. Natura juridică a hotărârii de excludere din partid a unuia dintre membri prin
raportare la prevederile art. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Rezumat
Față de conținutul art. 2 lit. b și c din Lg. nr. 554/2004 hotărârea prin care s-a dispus
excluderea unui membru din partid nu este un act administrativ în sensul menționat de textul
legal, controlul de legalitate al unei astfel de hotărâri revenind instanței civile.
(Decizia nr. 253 din 13.03.2019, dosar nr. 1505/86/2018 )
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
şi înregistrată sub nr. .../86/2018 din data de 16.04.2018, reclamantul A. a solicitat obligarea
pârâtelor Partidul B. şi Partidul B. Bucureşti la emiterea unei adrese prin care să indice
Consiliului Local C. că persoana de pe lista Partidului B. ce urmează a fi validată ca şi consilier
local este reclamantul.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr.837/13.09.2018, a respins excepţiile nulităţii,
inadmisibilităţii, lipsei de interes a cererii de chemare în judecată ca nefondate şi a respins ca
nefondată acţiunea.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, reclamantul a promovat recurs, criticând-o
pentru nelegalitate.
În esenţă, faţă de motivarea instanţei de fond că reclamantul nu a atacat Hotărârea nr.
1/16.12.2017 prin care s-a dispus excluderea sa din partid, recurentul arată că respectivul înscris
nu i-a fost comunicat, luând cunoştinţă de acesta în cadrul prezentului litigiu când a fost depus
de către partea potrivnică. Precizează însă că l-a atacat ulterior, pe cale separată. Recurentul
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consideră că şi dacă nu a contestat hotărârea de excludere, instanţa avea posibilitatea de a
analiza și de a se pronunţa asupra legalităţii adresei nr. ../29.12.2017, atacată în prezentul dosar.
Recursul este neîntemeiat.
Curtea constată că prin Hotărârea nr. 1 din 16.12.2017, Partidul B. C. a hotărât
excluderea reclamantului din partid, consecinţa directă a acestei măsuri a fost imposibilitatea
validării recurentului pentru mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local C., urmare
a demisiei domnului D..
Prin Decizia Curţii Constituţionale a României nr.530 din 12.12.2013, publicată în
Monitorul Oficial al României nr.23 din 13.01.2014, Curtea Constituţională a României a
constatat că prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt
neconstituţionale, reţinând, în esenţă, în considerentele deciziei, că partidele politice sunt
persoane juridice de drept public (art.1 teza a II-a din Legea nr.14/2003), iar dispoziţia legală
analizată, care obstrucţionează membrul de partid de a contesta în faţa instanţei judecătoreşti
măsura excluderii din partid (indiferent de motiv), este contrară dreptului de acces la o instanţă
judecătorească şi vine în contradicţie flagrantă cu dispoziţiile art.6 din Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi jurisprudenţei CEDO privind
dreptul la un proces echitabil.
Curtea constată că, în plan normativ, Legea nr.14/2003 nu a fost pusă în acord cu Decizia
Curţii Constituţionale a României în sensul de a reglementa natura căii de atac declarată
împotriva respectivei hotărâri şi instanţa competentă.
În acest sens, Curtea, raportându-se la dispoziţiile art. 2 lit. b şi c din Legea nr. 554/2004,
constată că Hotărârea prin care s-a dispus măsura excluderii din partid a unui membru nu este
un act administrativ în sensul dispoziţiilor legale de drept comun mai sus menţionate, aşa încât
controlul de legalitate a unei atari hotărâri revine instanţei civile potrivit normelor de
competenţă incidente.
În speţă, instanţa civilă, învestită cu acţiunea recurentului prin care a contestat legalitatea
Hotărârii Partidului B. prin care s-a dispus măsura excluderii din partid, prin încheierea nr. 226
din 05.03.2019 a anulat cererea reclamantului în temeiul dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul
de procedură civilă.
Având în vedere considerentele expuse în precedent, care argumentează decizia Curţii
în sensul în care Hotărârea Partidului B. privind excluderea din partid a recurentului nu are
natura juridică a unui act administrativ cu caracter individual, Curtea în prezentul litigiu nu
poate verifica din oficiu, pe cale incidentală legalitatea Hotărârii Partidului B. mai sus
menţionată, prin activarea art. 4 din Legea nr. 554/2004 care reglementează „excepţia de
nelegalitate”, contrar susţinerilor formulate în memoriul de recurs.
Prin urmare, constatând că hotărârea instanţei de fond a fost dată cu respectarea
normelor de drept material, nefiind întemeiat motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct.
8 din Codul de procedură civilă, în temeiul art. 496 din Codul de procedură civilă Curtea
urmează să respingă recursul, ca nefondat.
6. Act administrativ. Natura juridică a măsurii retragerii licenţei de traseu.
Principiul proporţionalităţii în aplicarea unei atari măsuri.
Rezumat
Măsura retragerii licenței de traseu este o măsură administrativă de sine stătătoare,
iar nu o sancţiune contravenţională propriu-zisă, întrucât ea poate fi luată și fără săvârșirea
unei contravenții de către societatea verificată, astfel că nu îi sunt aplicabile dispozițiile
cuprinse în O.G. nr. 2/2001. Însă aceasta nu înseamnă că în cauză nu se impune analiza
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principiul proporționalității în ceea ce privește aplicarea măsurii retragerii licenței de traseu.
Posibilitatea aprecierii asupra proporționalității măsurii aplicate recurentei nu poate fi
contestată față de dispoziţiile art. 6 CEDO, jurisprudența CEDO evidențiind că scopul pur
punitiv al unei măsuri, calificarea dată faptei în dreptul intern, precum și caracterul general
al normei de incriminare sunt elemente determinante care permit aplicarea garanțiilor
specifice materiei penale, prevăzute de art. 6 din Convenție, fără ca întrunirea acestora să fie
cumulativă. Măsura retragerii licenței de traseu are un caracter punitiv, iar conduita este
impusă tuturor transportatorilor care săvârșesc abaterea constatată, măsura administrativă
intrând astfel în sfera de aplicare a garanțiilor specifice materiei penale, respectiv a art. 6
CEDO.
(Dosar nr. 651/40/2018, decizia nr. 488 din 10.06.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, la data de 14.03.2018, sub nr. ../40/2018, reclamanta SC A.
SRL, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier –
Inspectoratul Teritorial, a solicitat:
- anularea măsurii administrative a retragerii Licenţei de traseu seria LT nr. ... pentru
Cursa Traseului ... B. – C. deţinută de SC A. SRL, măsură dispusă prin Adresa nr.
50/15.01.2018 emisă de ISCTR - Inspectoratul Teritorial,
- suspendarea executării măsurii administrative a retragerii Licenţei de traseu seria LT
nr. 223761 pentru Cursa Traseului ... B. – C. deţinută de SC A. SRL, măsură dispusă prin Adresa
nr. 50/15.01.2018 emisă de ISCTR — Inspectoratul Teritorial.
Prin sentinţa nr. 649 din 8 noiembrie 2018, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată
formulată de reclamanta SC A. SRL prin administrator D. în contradictoriu cu pârâtul
Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier – Inspectoratul Teritorial.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamanta SC A. SRL,
criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul reclamanta a arătat că prin sentinţa pronunţată, instanţa de fond
a respins cererea de chemare în judecată cu motivarea că retragerea licenţei de traseu nu
constituie o sancţiune complementară ca urmare a săvârşirii unei contravenţii, aşa cum a
susţinut reclamanta, ci este o măsură administrativă de sine stătătoare, dispoziţiile art. 55 din
H.G. nr. 69/2012 calificând expres măsura de retragere a licenţei de traseu drept una
administrativă, contestaţia îndreptată împotriva acestei măsuri fiind de competenţa instanţei de
contencios administrativ şi nu de competenţa judecătoriei, conform O.G. nr. 2/2001.
Or, reţinând că retragerea licenţei de traseu este o măsură administrativă de sine
stătătoare şi nu o sancţiune complementară, instanţa de fond a considerat că nu are posibilitatea
să analizele proporţionalitatea acestei măsuri, conform dispoziţiilor art. 21 din O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor.
Caracterul nelegal al soluţiei pronunţate de prima instanţă constă în aplicarea greşită a
dispoziţiilor art. 5 alin. 3 şi art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001.
Nelegalitatea sentinţei recurate derivă din calificarea greşită de către instanţa de fond a
naturii juridice a măsurii retragerii licenţei de traseu şi din aplicarea greşită a principiului
proporţionalităţii între gradul de pericol social al faptei săvârşite şi sancţiunea aplicată.
Raţionamentul instanţei de fond conform căruia măsura retragerii licenţei de traseu nu
reprezintă o sancţiune contravenţională complementară este eronat, fiind infirmat chiar de
dispoziţiile art. 36 din HG nr. 69/2012.
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Din interpretarea alin. 2 şi 3 ale art. 36 din H.G. nr. 69/2012, rezultă că măsura retragerii
licenţei de traseu reprezintă o consecinţă a săvârşirii unei contravenţii, având deci natura
juridică a unei sancţiuni contravenţionale complementare.
Conform art. 5 alin. 3 lit. f) din O.G. nr. 2/2001, „sancţiunile contravenţionale
complementare sunt: (...) f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni”.
Potrivit alineatului (4) al aceluiaşi articol, „prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni
principale sau complementare”.
Împrejurarea că dispoziţiile art. 55 din H.G. nr. 69/2012, invocate de instanţa de fond în
motivarea hotărârii, statuează că retragerea licenţei de traseu se realizează printr-un act distinct
de procesul verbal de contravenţie şi se contestă în condiţiile Legii nr. 554/2004 nu sunt de
natură a schimba natura juridică a acestei sancţiuni, dispoziţiile în cauză reglementând doar o
procedură derogatorie de la dreptul comun (reprezentat de OG nr. 2/2011) în ceea ce priveşte
procedura de aplicare şi de contestare a acestei sancţiuni.
Aplicarea oricărei sancţiuni contravenţionale, inclusiv a celor complementare, este
supusă principiului proporţionalităţii dintre fapta săvârşită şi sancţiunea aplicată pentru aceasta,
principiu statuat de dispoziţiile art. 5 alin. 5 din O.G. nr. 2/2001.
În mod similar, dispoziţiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 statuează că „Sancţiunea
(...) trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se
seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a
acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale
contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.
În cazul concret sancţiunea retragerii licenţei de traseu dispusă de ISCTR - Inspectoratul
Teritorial este vădit disproporţionată în raport cu fapta săvârşită de reclamantă.
Astfel, conform Procesului verbal de constatare a contravenţiilor seria ISCTR nr.
71263099 din 27.11.2017 reclamanta a fost sancţionată pentru înlocuirea autobuzului X (30
locuri) cu autobuzul Y (22 locuri), agentul constatator considerând că autobuzul utilizat efectiv
pentru efectuarea traseului nu respectă capacitatea minimă de transport prevăzută în programul
de transport pentru cursa 5 a Traseului ... B-C.
Capacitatea minimă de transport pentru un anumit traseu prevăzută în programul de
transport nu este stabilită în funcţie de numărul efectiv de locuri menţionat în certificatul de
înmatriculare al vehiculului, ci prin raportare la capacitatea celor două tipuri de vehicule
(autobuz/autocar) cu care se poate efectua transportul public de pasageri aşa cum este aceasta
stabilită prin dispoziţiile art. 3 pct. 3 şi 4 din O.G. nr. 2/2011 privind transporturile rutiere.
Altfel spus, capacitatea de transport aferentă unui traseu din programul de transport este
fie cea de minim 10 locuri (9+1) care corespunde unui autobuz, conform art. 3 pct. 3 din O.G.
nr. 2/2011, fie de minim 23 locuri (22+1) care corespunde unui autocar, conform art. 3 pct. 4
din O.G. nr. 2/2011, neavând nicio relevanţă capacitatea de transport a vehiculului înscris în
licenţa de traseu (în cazul concret, în licenţa de traseu este înscris autocarul X având o capacitate
de 30 locuri).
În cazul Cursei Traseului cod .. B. – C., capacitatea de transport prevăzută în programul
de transport este de minim 10 locuri, aşa cum rezultă din cuprinsul Programului de transport
rutier interjudeţean 2013 - 2019 aprobat de Autoritatea Rutieră Română.
Or, din moment ce vehiculul utilizat efectiv de reclamantă în ziua controlului (Y) are o
capacitate de transport de 24 locuri (a se vedea, menţiunile din certificatul de înmatriculare al
autobuzului), rezultă că acesta îndeplinea cu prisosinţă cerinţa respectării capacităţii minime de
transport pentru cursa traseului ... – B. – C.
Singurul aspect care poate fi imputat reclamantei constă în faptul că deşi înlocuirea
autobuzului a respectat condiţiile privind capacitatea minimă de transport, această înlocuire nu
a fost notificată către ARR conform art. 54 alin. (7) din Normele aprobate prin Ordinul MTI nr.
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980/2011. Având în vedere gradul redus de pericol social al faptei săvârşite de reclamantă,
sancţiunea dispusă de ISCTR - IT este vădit disproporţionată, întrucât potrivit art. 67 alin. (3)
din Normele aprobate prin Ordinul MTT nr. 980/2011 „în cazul în care operatorului de
transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe o cursă, acesta nu va mai putea participa la
următoarele şedinţe de atribuire a curselor de pe traseul respectiv, o perioadă de 5 ani de la
data rămânerii definitive a măsurii de retragere”.
Aşadar, retragerea unei licenţe de traseu conduce atât la pierderea imediată a dreptului
de a exploata cursa în cauză, cât şi a dreptului de a mai participa pentru o perioadă de 5 ani la
şedinţele de atribuire a tuturor curselor de pe traseul respectiv, aspect care, în cazul concret,
echivalează cu pierderea de către reclamantă a dreptului de a mai exploata toate cursele traseului
... B. - C.
Este evident deci că între fapta constând în omisiunea de a notifica ARR cu privire la
înlocuirea unui autobuz şi consecinţa constând în pierderea definitivă a dreptului de a exploata
toate cele 5 curse ale traseului ... B. – C. există o disproporţie nejustificată care se impunea a fi
constatată de către prima instanţă de judecată şi corectată prin anularea măsurii de retragere a
licenţei de traseu.
Având în vedere totalitatea argumentelor anterior expuse, a solicitat reclamanta
admiterea recursului, casarea sentinţei primei instanţe şi în urma rejudecării admiterea cererii
de chemare în judecată în sensul anulării măsurii administrative a retragerii Licenţei de traseu
seria LT nr. ... pentru Cursa 5 a Traseului ... B. – C. deţinută de SC A. SRL, măsură dispusă
prin Adresa nr. 50/15.01.2018 emisă de ISCTR-Inspectoratul Teritorial.
Prin întâmpinarea depusă la data de 30 mai 2019 pârâtul a arătat că soluţia dată de
instanţa de fond este corectă şi a fost dată cu aplicarea corectă a legii având în vedere
următoarele argumente:
1. Actul administrativ nr. 50/15.01.2018, a cărui anulare se solicită, a fost emis de
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - Inspectoratul Teritorial în
conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 36 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 69/2012.
A învederat pârâtul că măsura retragerii licenţei de traseu seria LT nr. ... pentru
cursa 5, cod traseu ... traseul interjudeţean B-C eliberată reclamantei este o
măsură administrativă, actul prin care a fost dispusă această măsură administrativă - respectiv
actul nr. 50/15.01.2018 - este un act administrativ astfel cum acesta este definit de dispoziţiile
art.2 lit. c) din Legea nr.554/2004 cu modificările ulterioare şi nu este o măsura complementară,
astfel cum greşit susţine reclamanta.
Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria ISCTR nr. 71263099, s-a reţinut
faptul că în data de 07.11.2017, ora 17:12, a fost verificat autovehiculul cu numărul de
înmatriculare Y utilizat de către SC A. SRL în baza copiei conforme nr. 336784 condus de către
conducătorul auto E. în timp ce efectua transport rutier contrat cost de persoane prin servicii
regulate în trafic naţional. În urma verificărilor efectuate au fost constatate următoarele:
nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor prevăzute de reglementările
specifice în vigoare privind înlocuirea autobuzului pentru care s-a eliberat licenţa de traseu în
cazul transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii-regulate astfel:
vehiculul de transport persoane titular pe traseul interjudeţean cod traseu .. cu număr de
înmatriculare X categoria I - 30 de locuri a fost înlocuit cu vehiculul cu nr. de înmatriculare Y
categoria II - 22 de locuri. Astfel vehiculul utilizat pentru efectuarea traseului nu respecta
capacitatea de transport minimă prevăzută în programul de transport.
Fapta reţinută în sarcina reclamantei constituie contravenţie potrivit art. 4 pct. 16 din
H.G. nr. 69/2012, pentru care legiuitorul a prevăzut că se aplică amendă contravenţională, dar
atrage atât măsura administrativă prevăzută de dispoziţiile art. 20 alin. 1 lit.a) din H.G. nr.
69/2012 (I.S.C.T.R. suspendă copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, pentru

32

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri: a) pentru una dintre încălcările prevăzute la art.
3 pct. 6, 12 şi 45 şi ia art. 4 pct. 4, 5, 7-9 şi 16) cât şi măsura administrativă de retragere a
licenţei de traseu, măsură dispusă în temeiul art. 36 alin. 1 lit. d) din acelaşi act normativ
(I.S.C.T.R. retrage licenţa de traseu eliberată pentru efectuarea transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate, în următoarele cazuri: ...lit.d) nerespectarea de către
operatorul de transport rutier a condiţiilor stabilite de reglementările în vigoare privind
înlocuirea autobuzului pentru care s-a emis licenţa de traseu).
În această situaţie, fapta săvârşită atrage atât răspunderea contravenţională, respectiv
aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale (pentru care sunt incidente, dispoziţiile prevăzute
de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările
ulterioare), cât şi măsurile mai sus menţionate, caz în care răspunderea nu este alternativă.
Aşadar, această faptă este supusă unor regimuri juridice diferite, pentru fiecare dintre
acestea fiind reglementată o anumită procedură, în raport de încadrarea sa.
Pe cale de consecinţă raportat la temeiurile de drept invocate mai sus, rezultă fără putinţă
de tăgadă faptul că legiuitorul a înţeles ca, în funcţie de gravitatea faptei săvârşitele implică un
grad de pericol social ridicat, să reglementeze distinct modalităţile de sancţionare, a acesteia,
respectiv ca, în cazul unei astfel de fapte să se aplice şi măsura administrativă de natura celei
care face obiectul prezentei cauze.
Pe cale de consecinţă, raportat la temeiurile de drept invocate mai sus, rezultă fără
putinţă de tăgadă faptul că legiuitorul a înţeles ca în funcţie de gravitatea faptei săvârşite ce
implică un grad de pericol social ridicat, să reglementeze distinct modalităţile de sancţionare a
acesteia, respectiv ca, în cazul unei astfel de fapte să se aplice şi măsura administrativă de natura
celei care face obiectul prezentei cauze.
Reclamanta, pentru a putea înlocui autobuzul, avea obligaţia să respecte dispoziţiile
legale mai sus menţionate, respectiv dispoziţiile art. 54 alin. 4 din (înlocuirea unui autobuz cu
care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a
programului de transport interjudeţean este permisă numai cu un autobuz care are aceeaşi
capacitate cu cea prevăzută în programul de transport pe cursa respectivă şi care întruneşte cel
puţin acelaşi punctaj cu al autobuzului în baza căruia a fost eliberată-licenţa de traseu) alin.5
(în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru
perioade însumând maximum 180 de zile pe an calendaristic, în baza documentului/
documentelor eliberat(e) de service-ul autorizat. Pe toată durata înlocuirii operatorul de
transport rutier va depune copia conformă a licenţei comunitare a autobuzului înlocuit la agenţia
teritorială a Autorităţii Rutiere Române emitente, care o va returna acestuia la sfârşitul perioadei
de înlocuire. (6) Pe perioada înlocuirii, se va asigura existenţa la bordul autobuzului a licenţei
de traseul şi alin.7 (înlocuirea autobuzului în cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) se face cu
notificarea prealabilă a Autorităţii Rutiere Române care operează această modificare în sistemul
informatic, iar înlocuirea provizorie prevăzută la alin. (3) lit. b) se face de către operatorul de
transport rutier, utilizând raportarea online accesibilă pe site-ul Autorităţii Rutiere Române”)
din OMTI nr. 980/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Însă reclamanta nu a făcut
dovada îndeplinirii cerinţelor legale mai sus menţionate.
La data aplicării măsurii retragerii licenţei de traseu pentru traseul cod .., societatea
utiliza pentru transportul persoanelor pe traseul interjudeţean B.-C. autovehiculul cu numărul
de înmatriculare X cu autovehiculul având numărul de înmatriculare Y.
După identificarea în trafic a autovehiculului având numărul de înmatriculare Y,
instituţia pârâtă, confruntând baza de date a Autorităţii Rutiere Române cu documentele
identificate la bordul autovehiculului, a constatat că reclamanta utiliza pentru efectuarea
traseului interjudeţean un vehicul care făcea să nu mai fie îndeplinite condiţiile iniţiale,
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respectiv era utilizat un vehicul a cărei capacitate şi grad de confort era inferior celui avut de
vehiculul titular, pe traseu respectiv X.
Astfel, susţinerea pârâtului poate fi lesne demonstrată printr-o simplă comparaţie între
X grad de confort categoria I şi capacitate 30 de locuri şi Y grad de confort categoria II şi
capacitate 22 de locuri.
A învederat pârâtul că operatorul de transport rutier poate efectua transport de persoane
pe traseul menţionat, numai cu autobuze de tipul şi capacitatea menţionată pe verso la licenţa
de traseu şi în conformitate cu graficul de circulaţie anexat, iar din analiza licenţei de taseu seria
LT nr. ... rezultă că pe versoul acesteia este înscris la rubrica „Tipul şi capacitatea autobuzului
categoria I şi capacitate - 30 de locuri.”
Totodată, a solicitat pârâtul a se reţine că nici o clipă reclamanta nu a negat faptul că
efectua traseul interjudeţean ... cu autovehiculul Y, grad de confort categoria II şi capacitate 22
de locuri. Simplele susţineri făcute în conţinutul cererii de anulare a actului administrativ nu
sunt suficiente pentru înlăturarea prezumţiei de legalitate de care se bucură actul, întrucât
dispoziţiile legale cuprinse în art.2 alin.(1) lit.t) din Legea nr.554/2004 se referă, în mod expres,
la împrejurări de fapt şi de drept, iar nu la afirmaţiile părţilor.
Raportat la cele expuse mai sus rezultă că, măsura administrativă dispusă prin actul
administrativ nr. 50/15.01.2018 este temeinică şi legală, actul administrativ fiind emis în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în vederea executării legii.
Faţă de cele arătate, a solicitat pârâtul respingerea recursului, menţinerea sentinţei
pronunţate de instanţa de fond cu consecinţa respingerii cererii de anulare şi suspendare a
executării actului administrativ nr.50/15.01.2018 prin care s-a dispus măsura retragerii licenţei
de traseu seria LT nr. .. pentru cursa .., cod. traseu-.... traseul interjudeţean B.-C.
Analizând recursul declarat de reclamantă, 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, respectiv a dispoziţiilor cuprinse în art. 5 alin.3 și art.21 alin.3 din O.G. nr. 2/2001.
În motivarea cererii de recurs s-a arătat că instanța de fond a realizat o calificare greșită
a naturii juridice a măsurii retragerii licenței de traseu, aceasta reprezentând din punctul său de
vedere o sancțiune contravențională complementară, ce ar avea o procedură derogatorie de
aplicare și contestare, respectiv reglementarea cuprinsă în art. 55 din HG nr. 69/2012. Pornind
de la acesta raționament recurenta a solicitat să se constate că sancțiunea aplicată este
disproporționată în raport de fapta săvârșită de aceasta.
Examinând susținerea recurentei, curtea constată că instanța de fond a apreciat în mod
corect că măsura retragerii licenței de traseu este o măsură administrativă de sine stătătoare,
întrucât ea poate fi luată și fără săvârșirea unei contravenții de către societatea verificată. Pe
cale de consecință, nu îi sunt aplicabile dispozițiile cuprinse în O.G. nr.2/2001 modificată
Cu toate acestea, curtea nu poate accepta opinia instanței de fond în sensul că nu ar fi
incident principiul proporționalității în ceea ce privește aplicării măsurii retragerii licenței de
traseu.
Este adevărat că legiuitorul nu a reglementat în mod expres posibilitatea instanțelor de a
individualiza această măsură administrativă. Cu toate acestea, posibilitatea aprecierii asupra
proporționalității măsurii aplicate recurentei nu poate fi contestată față de dispoziţiile art. 6
CEDO.
Astfel, jurisprudența CEDO evidențiază că scopul pur punitiv al unei măsuri, calificarea
dată faptei în dreptul intern, precum și caracterul general al normei de incriminare sunt elemente
determinante care au permis Curții să aprecieze aplicabilitatea garanțiile specifice materiei
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penale, prevăzute de art. 6 din Convenție, fără ca întrunirea acestora să fie cumulativă (în acest
sens cauza Ozturk contra Germaniei).
În prezenta cauză, măsura retragerii licenței de traseu are un caracter punitiv, iar conduita
este impusă tuturor transportatorilor care săvârșesc abaterea constatată, măsura administrativ
intrând astfel în sfera de aplicare a garanțiilor specifice materiei penale, respectiv a art.6 CEDO.
Analizând proporționalitatea luării măsurii de retragere a licenței de traseu, curtea
constată că în raport de fapta săvârșită de petentă măsura a fost corect aplicată, întrucât
nerespectarea normelor referitoare la înlocuirea autobuzului menționat în licența de traseu cu
un altul cu o capacitate mai mică prezintă un grad sporit de pericol social, deoarece fapta
produce perturbarea serviciului de transport de persoane prin diminuarea locurilor avute la
dispoziție în mijlocul de transport pe traseul pentru care a fost emisă licența. Or, imposibilitatea
călătorilor de a se deplasa la orele stabilite din lipsa locurilor disponibile în mijlocul de transport
și, astfel, perturbarea activității imprimă faptei un grad de pericol social ce justifică aplicarea
măsurii retragerii licenței de traseu, nefiind încălcat principiul proporționalității.
Susținerea recurentei că ar fi respectat numărul de 10 locuri pentru mijlocul de transport
folosit astfel cum prevede programul de transport nu prezintă relevanță deoarece fapta ce a
determinat retragerea licenței de traseu este aceea de nerespectarea de către operatorul de
transport rutier a condiţiilor stabilite de reglementările în vigoare privind înlocuirea autobuzului
pentru care s-a emis licenţa de traseu.
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 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul art. 496 Cod procedură
civilă, Curtea urmează să respingă recursul, ca nefondat.
7. Anulare act emis de Colegiul de conducere al unei instanţe. Capacitatea de drept
administrativ.
Rezumat:
Capacitatea de drept administrativ este diferită de capacitatea de folosință necesară în
cazul celorlalte litigii. O trăsătură specifică raporturilor de drept administrativ, ce rezultă din
interpretarea coroborată a normelor cuprinse în Legea nr. 554/2004, este că entitatea juridică
ce a emis actul a cărui anulare se solicită poate avea calitatea de pârât, chiar dacă nu are
personalitate juridică, deoarece este emitentului actului atacat. Posibilitatea de a sta în
judecată a colegiului de conducere al instanței, chiar dacă nu are personalitate juridică, este
recunoscută și de art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă, care prevede că asociațiile, societățile
sau entitățile fără personalitate juridică pot sta în judecată, dacă sunt constituite potrivit legii.
Prin urmare, față de conținutul textului legal, nu prezintă relevanță împrejurările invocate
referitoare la lipsa unui sediu, a organelor de conducere sau a patrimoniului.
(Dosar 2232/86/2018, decizia nr. 391 din 13.05.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. 2232/86/2018 din data de 13.06.2018 reclamanţii A., B., C., D.,
E., F. în contradictoriu cu pârâtul Colegiul de conducere al Tribunalului X au solicitat anularea
în parte a hotărârii nr. 4/03.04.2018, emise de pârâtul Colegiul de Conducere al Tribunalului X,
respectiv a articolului nr. l din hotărâre prin care s-a hotărât trecerea unuia din posturile vacante
din secţia a doua în secţia întâi a Tribunalului X., precum şi obligarea pârâtului la plata
cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 de lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.
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Prin sentinţa nr. 1169 din 15 noiembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâtul
Colegiul de Conducere al Tribunalului X. A anulat în parte Hotărârea nr. 4/ 3.04.2018 emisă de
Colegiul de conducere al Tribunalului respectiv articolul nr. 1 din hotărâre.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Colegiul de Conducere al
Tribunalului X., criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul pârâtul a arătat că în cauză este incident motivul de casare
prevăzute de art. 488 din Codul de procedură civilă, respectiv cele prevăzute la punctele 5,
respectiv 9, întrucât:
- prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare
atrage sancţiunea nulităţii;
- hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept
material.
I. În principal, hotărârea a fost dată cu încălcarea regulilor de procedură instituite sub
sancţiunea nulităţii absolute, sens în care a arătat pârâtul că înţelege să invoce excepţia lipsei
capacităţii de folosinţă a Colegiul de Conducere Tribunalului X.
Potrivit art.56 din Codul de procedură civilă, poate fi parte în proces orice persoană care
are folosinţa drepturilor civile, sub sancţiunea nulităţii absolute.
Colegiul de conducere al tribunalului nu este nici persoană juridică, nici societate,
asociaţie sau entitate constituită potrivit legii, care să aibă un scop propriu, sediu, organe de
conducere proprii sau patrimoniu.
Potrivit art. 36 alin. l din Legea nr. 304/2004, rep., tribunalele sunt instanţe cu
personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, şi au, de
regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ. Colegiul de conducere al instanţei, constituit
potrivit art. 49 este doar un organ colegial de conducere, care are atribuţii privind problemele
generale de conducere a instanţei, hotărând în numele şi pe seama activităţii acesteia.
Dacă se verifică întreaga jurisprudenţă a instanţelor în materie se constată că de fiecare
dată instanţa de care aparţine colegiul de conducere a fost chemată în judecată, aceasta fiind
singura persoană juridică sau instituţie care are capacitate de folosinţă în sensul legii.
Cum hotărârea atacată s-a pronunţat în contradictoriu cu un organism colegial lipsit de
capacitate de folosinţă, ea este lovită de nulitate în conformitate cu prevederile art. 176 din
Codul de procedură civilă, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 488 pct.5 din acelaşi
cod.
II. În cazul în care instanţa va trece de primul motiv de recurs, a subliniat pârâtul că în
cauză este prezent şi motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 9 din Codul de procedură civilă,
instanţa de fond pronunţând hotărârea cu încălcarea nomelor de drept material care
reglementează activitatea tribunalului în general şi a colegiului de conducere în mod special.
Astfel, reglementarea cadru a acestui organ colegial de conducere al instanţelor se
regăseşte în art. 49 din Legea nr.304/2004 modificată, reglementare care este interpretată şi
particularizată la nivel infralegal prin art. 19-23 din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.1375/2015.
Potrivit art.23 alin. 9 din regulament punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile colegiului de conducere se
consemnează într-un proces verbal încheiat de secretariatul colegiului şi semnat de toţi membrii
săi.
Regulamentul nu cuprinde însă prevederi referitoare la motivarea hotărârilor de colegiu,
respectiv modul de stabilire a persoanei responsabile, structura şi cuprinsul acestora sau
obligativitatea semnării ei de către membrii colegiului, stabilindu-se doar că hotărârile se aduc
la cunoştinţa celor interesaţi.
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Prin urmare, procesul-verbal şi hotărârea care cuprinde doar modul de soluţionare a
problemelor înscrise pe ordinea de zi fac corp comun, primul reprezentând, prin similitudine cu
structura unei hotărâri judecătoreşti, considerentele, iar cea de a doua dispozitivul hotărârii
colegiului de conducere şi care se aduce la îndeplinire de persoanele sau compartimentele
vizate, motivarea fiind reprezentată prin suma punctelor de vedere şi a argumentelor membrilor
care au votat, cu majoritate, o soluţie sau alta.
De altfel, acesta este şi punctul de vedere al unor instanţe de contencios administrativ şi
fiscal chemate să cenzureze hotărâri ale colegiului de conducere al unor instanţe (sentinţa
nr.979/2015 a Secţiei de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă a Tribunalului Alba
din 24.06.2014).
Reclamanţilor li s-a comunicat, la cerere, procesul-verbal al şedinţei colegiului de
conducere, luând la cunoştinţă argumentele prin care fiecare membru şi-a justificat votul şi au
avut astfel posibilitatea de a le combate, cu atât mai mult cu cât unul dintre reclamanţi este chiar
membru al colegiului de conducere.
Raportat la cele mai sus evocate, constatând că prima instanţă nu a intrat în judecata
fondului, ţinând cont de prevederile art. 498 alin.2 din Codul de procedură civilă, a solicitat
pârâtul casarea în întregime a hotărârii, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe,
în vederea analizării hotărârii atacate pe fond.
Într-un ultim subsidiar, dacă se va considera că nu se justifică casarea cu trimitere, a
solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, menţinând în întregime hotărârea colegiului
de conducere atacată.
A mai arătat pârâtul că îşi menţine în întregime motivele de fond invocate în întâmpinare
şi care nu au fost analizate deloc de prima instanţă.
Prin întâmpinarea depusă la data de 1 martie 2019 reclamanţii au solicitat respingerea
recursului ca nefondat.
1. Cu privire la primul motiv de recurs referitor la lipsa calităţii de folosinţă a Colegiului
de Conducere al Tribunalului X. reclamanţii au arătat următoarele:
1.1. În materia contenciosului administrativ, se impune a face precizarea că este
relevantă capacitatea administrativă a instituţiei publice, în sensul de a emite acte administrative
în regim de putere publică pentru satisfacerea interesului public, iar nu dacă are personalitate
juridică, rezultând aşadar, că autoritatea publică emitentă a unui act administrativ poate fi
chemată şi poate sta în judecată în nume propriu, chiar dacă nu are personalitate juridică,
consacrându-se astfel teoria personalităţii administrative (restrânse) a organelor administraţiei
publice, care este o parte a personalităţii de drept public, cu consecinţa ca aceste organe
administrative să nu aibă niciodată calitate procesuală pasivă în contencios administrativ ori în
alte litigii, această calitate procesuală pasivă trebuind să îi fie conferită persoanei juridice de
drept public care au exerciţiul puterii publice şi care emit acte administrative prin intermediul
organelor sale.
1.2. Au apreciat reclamanţii, că persoanele juridice de drept public, în speţă Tribunalul
X., ar putea fi chemate în judecată numai dacă acţiunea în contencios administrativ cuprinde şi
un capăt de cerere privind plata de despăgubiri pentru prejudiciul produs printr-un act nelegal.
Cu alte cuvinte, când există capete de cerere privind repararea unor pagube materiale
sau morale, este absolut necesar ca în raportul juridic respectiv să se afle entitatea care deţine
un patrimoniu în măsură să garanteze îndeplinirea obligaţiilor ce vor fi stabilite de instanţă.
Deci, într-o asemenea situaţie, este necesar ca partea chemată în judecată să aibă personalitate
juridică şi nu doar capacitatea juridică de drept administrativ, care în acest caz este o condiţie
necesară, dar nu şi suficientă pentru dobândirea calităţii procesuale pasive.
1.3. Potrivit deciziei nr.1237/2015 pronunţată de ÎCCJ - Secţia contencios administrativ
şi fiscal, s-a reţinut, pe de o parte, că autoritatea emitentă a actului presupus vătămător contestat
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de reclamantă este un centru regional, structură aflată în cadrul Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) şi, pe de altă
parte, că în materia contenciosului administrativ nu prezintă relevanţă personalitatea juridică a
autorităţii publice, ci capacitatea ei de drept administrativ, respectiv aptitudinea de a emite acte
administrative în exercitarea unor prerogative de putere publică ori a unui serviciu public. Înalta
Curte constată că nu curţii de apel, ci tribunalului, prin secţia specializată, îi revenea competenţa
de soluţionare a cauzei. Astfel, este suficientă capacitatea administrativă a autorităţii, respectiv
posibilitatea emiterii de acte administrative, ce determină şi eventuala calitate procesuală pasivă
într-un litigiu de contencios administrativ şi, în final, determinarea instanţei competente în
raport de rangul autorităţii publice pârâte. În cauză, fiind vorba de un litigiu având ca obiect
anularea unor acte administrative emise de o autoritate regională, competenţa materială a
instanţei de contencios administrativ se stabileşte în funcţie de criteriul rangului organului
emitent şi, astfel, aceasta revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului.
2. În ce priveşte al doilea motiv de recurs, referitor la inexistenţa obligaţiei de motivare
a hotărârii de colegiu:
În privinţa actului administrativ cu caracter individual, obligaţia motivării decurge din
prevederile art. 31 din Constituţie, care consacră dreptul la informaţie, instituind în sarcina
autorităţilor publice obligaţia de a asigura informarea corectă a cetăţenilor, aceasta fiind de
neconceput în lipsa unei motivări adecvate a deciziilor administrative. Totodată, motivarea
conferă actului administrativ transparenţă, fiind esenţială atât pentru cel vizat, cât şi sub
aspectul înfăptuirii controlului de legalitate.
Pentru aceste motive, au solicitat reclamanţii respingerea recursului ca nefondat.
Analizând recursul formulat de pârâtul Colegiul de Conducere al Tribunalului X.,
ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin.1 pct. 5 și pct.8 Cod procedură
civilă, Curtea constată următoarele:
Recurentul Colegiul de Conducere al Tribunalului X. a invocat motivul de casare prev.
de art. 488 pct.5 Cod procedură civilă, arătând că acesta nu are capacitate de folosință în raport
de prevederile art. 56 Cod procedură civilă, întrucât nu este persoană juridică, nici societate sau
entitate constituită potrivit legii, care să aibă un scop propriu, sediu, organe de conducere proprii
sau patrimoniu.
Recurentul a mai arătat că hotărârea instanței de fond a fost pronunțată în contradictoriu
cu un organ colegial lipsit de capacitate de folosință, ceea ce ar atrage nulitatea potrivit
prevederilor art.176 Cod procedură civilă.
Examinând motivul de casare invocat, curtea constată că acesta nu este întemeiat.
Astfel, raportul juridic dedus judecății este un raport de drept administrativ. Una dintre
trăsăturile specifice raporturilor de drept administrativ, ce rezultă din interpretarea coroborată
a normelor cuprinse în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 modificată, este că
entitatea juridică ce a emis actul a cărui anulare se solicită poate avea calitatea de pârât, chiar
dacă nu are personalitate juridică deoarece este emitentului actului atacat. Prin urmare,
capacitatea de drept administrativ este diferită de capacitatea de folosință necesară în cazul
celorlalte litigii.
Posibilitatea de a sta în judecată a colegiului de conducere al instanței, chiar dacă nu are
personalitate juridică, este recunoscută și de art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă, care prevede
că asociațiile, societățile sau entitățile fără personalitate juridică pot sta în judecată, dacă sunt
constituite potrivit legii. Prin urmare, față de conținutul textului legal, nu prezintă relevanță
împrejurările invocate referitoare la lipsa unui sediu, a organelor de conducere sau a
patrimoniului.
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Având în vedere aspectele reținute anterior, se constată că recurentul are capacitate de
drept administrativ și poate sta în judecată, motiv pentru care motivul de recurs invocat prin
raportare la prevederile art. 488 pct.5 Cod procedură civilă este nefondat.
În ceea ce privește motivul de casare prevăzut de art. 488 pct.8 Cod procedură civilă,
recurentul a susținut că hotărârea instanței de fond a fost pronunțată cu încălcarea normelor de
drept material, respectiv a celor ce privesc activitatea tribunalului și a colegiului de conducere,
care nu prevăd obligativitatea motivării hotărârilor de colegiu.
Instanța de fond a reținut că hotărârea colegiului de conducere atacată nu cuprinde
motivarea în fapt a acestei, fiind motivată doar în drept.
Contrar celor reținute de către instanța de fond, curtea constată că, chiar dacă necesitatea
motivării actelor administrative este incontestabilă, posibilitatea motivării nu este limitată
exclusiv la conținutul actului atacat. Motivele adoptării unei măsuri pot fi prezentate exclusiv
în conținutul actului administrativ propriu-zis sau pot să rezulte și din conținutul actelor
premergătoare, ce au stat la baza emiterii actului contestat. Aceasta este situația aplicabilă și în
cauza dedusă judecății întrucât motivele de fapt care au dus la adoptarea măsurii cuprinse în
hotărârea nr. 4/03.04.2018 rezultă din conținutul procesului-verbal al ședinței colegiului de
conducere din data de 03.04.2018, din al cărui cuprins rezultă argumentele și modul de adoptare
a hotărârii.
Pe cale de consecință, constatând că nu poate fi reținută nulitatea actului administrativ
contestat pentru lipsa de motivare a acestuia, Curtea urmează să admită recursul și să caseze
sentința atacată și, față de împrejurarea că nu au fost cercetate argumentele de fond, văzând
prevederile art. 496 alin. 2 Cod procedură civilă şi art. 20 din Legea nr. 554/2004 modificată,
va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.
În rejudecare, instanța va analiza celelalte motive de nulitate și apărări formulate de părți.
8. Aplicare amendă în temeiul art. 24 din Legea nr. 554/2004 conducătorului
instituţiei. Necesitatea verificării condiţiei existenţei unui refuz nejustificat la executare.
Rezumat:
Conform art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 în cazul în care debitorul nu execută de
bunăvoie obligaţia sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită, parcurgându-se
procedura prevăzută de prezenta lege, care presupune inclusiv aplicarea de către instanţa de
executare conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate, unei amenzi de
20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Nu este dat un refuz de executare
în măsura în care nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în chiar titlu executoriu cu privire la
obligaţia de a face stabilită în sarcina debitorului, nefiind astfel justificată aplicarea unei
amenzi în atari condiţii.
(Dosar 2384/40/2018, decizia nr. 392 din 20.05.2019)
Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 8.11.2018, reclamanta A., în contradictoriu cu
pârâţii Universitatea B. şi rector profesor universitar doctor C., a solicitat să se dispună:
obligarea pârâtului rector la plata unei amenzi în procent de 20% din salariu minim brut pe
economie pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligaţiei din titlul executoriu
reprezentat de sentinţa civilă nr. 337 din 17.03.2015, pronunţată de Tribunalul Botoşani în
dosarul nr. 2.../39/2014, definitivă prin nerecurare; obligarea pârâtei Universitatea B. la plata
unei penalităţi în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
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obligaţiei din titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 337 din 17.03.2015, pronunţată
de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. 2.../39/2014, definitivă prin nerecurare; obligarea pârâţilor
la plata cheltuielilor de judecată.
Pârâta Universitatea B. şi rectorul Universităţii B. au formulat întâmpinare şi cerere
reconvenţională prin care au solicitat să se constate stinsă obligaţia de „a face”, respectiv
obligaţia ca universitatea să elibereze reclamantei diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă,
conform studiilor absolvite şi examenului de licenţă promovat în anul 2009, datorită
imposibilităţii fortuite de executare a acestei obligaţii şi să se respingă ca neîntemeiată cererea
formulată de reclamantă.
Prin sentinţa nr. 18 din 16 ianuarie 2018, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal a respins ca inadmisibilă cererea reconvenţională formulată
de către pârâţi.
A admis cererea principală formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâţii
rectorul Universităţii B. – prof. universitar doctor C. şi Universitatea B.
În baza art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a aplicat rectorului Universităţii B., prof.
universitar doctor C., o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere,
care se face venit la bugetul de stat, până la îndeplinirea obligaţiei stabilită prin Sentinţa civilă
nr. 337/17.03.2015 a Tribunalului Botoşani.
În baza art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 rap. la art. 906 Cod procedură civilă a
obligat Universitatea B. la plata către reclamantă a unei penalităţi în cuantum de 1.000 lei pe zi
de întârziere până la îndeplinirea obligaţiei stabilită prin Sentinţa civilă nr. 337/17.03.2015 a
Tribunalului Botoşani.
În temeiul art. 453 Cod procedură civilă a obligat pârâţii să plătească reclamantei
cheltuieli de judecată în sumă de 1.500 lei şi a respins ca nefondată cererea privind cheltuielile
de judecată formulată de către pârâţi.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat recurs pârâţii rectorul
Universităţii B. prof. universitar doctor C. şi Universitatea B., criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâţii au arătat că hotărârea instanţei de fond este netemeinică
şi nelegală pentru următoarele considerentele:
Instanţa de fond s-a mărginit la soluţionarea cauzei prin redarea textului de lege incident
în cauză (art. 24 din Legea nr. 554/2004) şi invocarea sentinţei civile nr. 337 din 17.03.2015 a
Tribunalului Botoşani, fără a analiza situaţia de fapt prezentată pe larg în întâmpinare şi
dovedită cu acte, apărută după rămânerea definitivă a sentinţei anterior menţionată, respectiv
cauzele pentru care Universitatea B. este în imposibilitate fortuită de eliberare a diplomei de
licenţă şi a suplimentului de diplomă către reclamanta-intimată, deşi din probele administrare
rezultă fără putinţă de tăgadă că a făcut toate demersurile necesare eliberării acestora.
De altfel, instanţa de fond nu a făcut o analiză serioasă în fapt şi în drept a cauzei deduse
judecăţii, ci a preferat să copieze art. 24 din Legea nr. 554/2004, să facă trimitere la sentinţa nr.
337/17.03.2015 a Tribunalului Botoşani şi să aprecieze că apărările invocate de Universitatea
B. sunt aceleaşi cu cele formulate în dosarul nr. 2../39/20174 (în care s-a menţionat sentinţa
anterior citată) fără să observe măcar multitudinea de acte depuse de Universitate şi care sunt
ulterioare sentinţei, deci nu puteau fi invocate în dosarul anterior menţionat, în condiţiile în care
acestea provin chiar de la executorul judecătoresc prin intermediul căruia s-a încercat punerea
în executare a sentinţe pronunţate într-o speţă similară.
În conformitate cu dispoziţiile art. 425 alin. 1 lit. b) Cod procedură civilă, instanţa ar fi
trebuit să reţină în considerente pe lângă motivele de drept şi motivele de fapt pe care se
întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care sau înlăturat cererile părţilor. Ori, în cazul de faţă, instanţa nu a făcut nicio referire la apărările
pârâţilor.

40

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

În esenţă, aşa cum rezultă din cele ce urmează, există o imposibilitate fortuită de
executare a obligaţiei de „a face”, respectiv de a elibera reclamantei-intimate diploma de licenţă
şi suplimentul de diplomă.
Conform art. 1634 Cod civil o obligaţie se stinge datorită faptului că debitorul este în
imposibilitate absolută de executare a prestaţiei pe care o datorează, din cauză de forţă majoră
sau, uneori, caz fortuit.
Chiar şi executorul judecătoresc investit cu cererea de executare silită a acestei obligaţii
de „a face” s-a aflat în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiei datorită faptului că nu s-a putut
reconstitui situaţia şcolară a creditoarei, situaţie ce nu poate fi imputată pârâtei Universitatea B.
şi nici actualei conduceri a Universităţii.
Pârâta a făcut toate demersurile necesare şi a depus diligenţele pentru a se putea pune în
executare obligaţiile stabilite în titlul executoriu.
Situaţia de fapt nouă - lipsa cataloagelor, necompletarea registrului matricol cu privire
la susţinerea examenului de licenţă - a fost constatată ulterior pronunţării sentinţei civile nr. 337
din 17.03.2015, cu ocazia încercărilor repetate ale Universităţii B. de a pune în executare
sentinţa anterior menţionată, respectiv de a-i elibera diploma de licenţă, după ce a preluat actele
de studii ale reclamantei de la Universitatea D.
De altfel, obligaţia de plată a sumelor stabilite cu titlu de despăgubiri a fost executată
integral.
Faptul că registrele primite de la Universitatea D. nu sunt completate, că nu există
catalog de licenţă pentru sesiunea septembrie 2009, sunt aspecte ce nu au fost avute în vedere
la pronunţarea sentinţei anterior menţionată, apărute cu ocazia încercărilor Universităţii B. de
a-i elibera reclamantei-intimate diploma de licenţă.
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării a ajuns în structura B. (CIF 1...) ca urmare a unei
fuziuni cu Universitatea D., fuziune ce nu a fost recunoscută de către Ministerul Educaţiei şi
care a condus în anul 2009 la scoaterea celor două universităţi din H.G. nr. 749/2009 care
prevedea universităţile ce aveau dreptul să facă înscrieri în anul I de studii, până când fiecare
dintre universităţi nu revenea la legea de înfiinţare. Aşa-zisa fuziune demarase în anul 2003 şi,
ca urmare a acestui proces, în anul universitar 2003-2004 specializările D. au funcţionat
administrativ în cadrul Universităţii B. Procesul de fuziune nu a fost definitivat, însă, potrivit
normelor legale, motiv pentru care MEdC, CNEAA şi ulterior Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
au considerat că Universităţile B. şi D. rămân persoane juridice distincte. La data de 28.09.2009
şi 16.10.2009 (după apariţia HG nr. 1093/2009, publicat M.O. 684/12.10.2009) a avut loc
predarea - primirea între cele două universităţi (B. şi D.) a dosarelor studenţilor şi absolvenţilor
de la Facultatea de Ştiinţe ale comunicării care a funcţionat în cadrul B. până la data de
12.10.2009 (Proces - verbal din 16.10.2009).
Astfel, în ceea ce priveşte pregătirea documentaţiei necesare emiterii diplomei de licenţă
a reclamantei A., având în vedere că toate documentele ce o vizează pe reclamantă au fost
predate în anul 2009 reprezentanţilor Universităţii D. pe bază de proces-verbal, Universitatea
B. a făcut demersurile necesare obţinerii documentelor şcolare ale acesteia de la Universitatea
D., fapt dovedit de Procesul verbal de predare-primire încheiat de către secretarele şefe ale celor
două universităţi în datele de 23.05.2017 şi 31.05.2017.
La data de 23.05.2017 şi 31.05.2017 s-au predat Universităţii B. de către Universitatea
D. Registrul matricol vol.III, nr. 1, anii 2006-2009, lucrări de licenţă şi o parte din cataloagele
de examene, însă nu a fost predat şi catalogul de licenţă pentru sesiunea septembrie 2009.
În urma analizei documentelor puse la dispoziţia Universităţii B. de Universitatea D., sa constatat faptul că nu există catalogul de licenţă pentru promoţia 2009, la specializarea
Comunicare şi relaţii publice, fapt ce reiese şi din consultarea procesului verbal menţionat.
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De asemenea, consultând Registrul matricol preluat de la Universitatea D., s-a constatat
că rubrica „Examenul de finalizare a studiilor” nu este completată la niciun absolvent din
promoţia 2009 de la specializarea Comunicare şi relaţii publice, fapt dovedit în copia după
aceste documente. Inexistenţa acestor date absolut necesare face imposibilă punerea în aplicare
a sentinţei, în sensul emiterii diplomei de licenţă.
În ceea ce priveşte situaţia şcolară a reclamantei, pârâta a arătat că nici aceasta nu poate
fi reconstituită, deoarece din documentele primite de la Universitatea D. lipsesc cataloage şi
există inadvertenţe grave între cataloage şi consemnările din Registrul matricol, după cum
reiese din adresa pe care secretara şefă a Universităţii B. a depus-o la Rectorat.
La situaţia ca Universitatea „B., înfiinţată prin Legea 408/2002, să fie obligată să emită
diplome de licenţă pentru absolvenţii Universităţii D. s-a ajuns în urma ilegalităţilor comise de
către numitul E., persoană care s-a erijat în rector al Universităţii B. fără să fi avut vreodată
această calitate. Împreună cu fostul rector al Universităţii D., F., E au realizat o aşa-zisă fuziune,
a cărei ilegalitate a fost constatată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia definitivă
şi irevocabilă nr. 1137/22.02.2007 (Anexa 4). Cu toate acestea, în mod ilegal, fostul Ministru ..
a inclus specializările D. în structura Universităţii B., prin Hotărârea de Guvern nr. 981/2007
privind completarea HG nr. 676/2007 şi prin HG nr. 635/2008. Ilegalitatea a fost eliminată prin
emiterea HG nr. 749/6 iulie 2009 şi a HG nr. 1093/12 octombrie 2009.
Universitatea B. nu a avut niciodată în structura sa specializările ce aparţineau
Universităţii D. În aceste condiţii, în septembrie 2009, Universitatea B. nu a organizat examen
de licenţă la specializarea Comunicare şi relaţii publice, fapt ce reiese din Hotărârea Senatului
nr. 27/27.08.2009, în care se poate vedea că pentru sesiunea din septembrie 2009 s-a susţinut
examen de licenţă doar la specializările: Economia comerţului, turismului şi serviciilor,
Finanţe-bănci şi Contabilitate şi informatică de gestiune.
Mai arată pârâta că Universitatea D. nu putea organiza examen de licenţă la specializarea
Comunicare şi relaţii publice, întrucât această specializare era doar autorizată provizoriu. Din
cele relatate de către secretara şefă a Universităţii D., G., secretarei şefe a Universităţii B., H.,
în septembrie 2009 absolvenţii specializării Comunicare şi relaţii publice au susţinut examen
de licenţă cu o comisie provenită de la Universitatea I. Universitatea D. nu i-a pus la dispoziţie
pârâtei un document care să ateste acest lucru (protocolul dintre cele două universităţi – D. şi I.
– necesar organizării examenului de licenţă), însă informaţia este plauzibilă, întrucât la
întâlnirea cu secretară şefă de la Universitatea B. creditoarea a afirmat că în comisia de licenţă
a recunoscut doar o singură persoană, prof.univ.dr. J., restul fiind străine de Universitatea D.
În pofida situaţiei descrise mai sus, instanţele judecătoreşti au stabilit că Universitatea
B. trebuie să emită diplome de licenţă pentru promoţiile în care specializările Universităţii D.
au figurat în structura sa, lucru pe care l-a şi făcut, cu acordul ministerului de resort. În ceea ce
priveşte promoţia 2009, Universitatea B. este în imposibilitatea de a emite diplome de licenţă
întrucât nu deţine catalogul de licenţă, iar în Registrul matricol pus la dispoziţie de Universitatea
D. nu sunt consemnate datele referitoare la examenul de licenţă din septembrie 2009.
Pentru aceste motive, au solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat.
Faptul că registrele primite de la Universitatea D. nu sunt completate, că nu există
catalog de licenţă pentru sesiunea septembrie 2009, sunt aspecte ce nu au fost avute în vedere
la pronunţarea sentinţei civile nr. 337 din 17.03.2015 a cărei nerespectare este invocată de către
reclamantă, apărute cu ocazia încercărilor Universităţii B. de a-i elibera reclamantei diploma de
licenţă.
Mai mult, după pronunţarea hotărârii menţionate în precedent şi după ce pârâta
Universitatea B. prin reprezentanţi i-au explicat reclamantei de ce există imposibilitatea de a i
se elibera diploma de licenţă, la data de 26 noiembrie 2018, reclamanta a depus o cerere la
Universitatea B. prin care solicita eliberarea situaţiei şcolare în vederea susţinerii examenului
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de licenţă, atitudine care conduce la ideea că aceasta are anumite informaţii în legătură cu
motivele pentru care registrul matricol nu este completat la rubrica „Examenul de finalizare a
studiilor” şi modalitatea în care s-a susţinut presupusul examen de licenţă în sesiunea
septembrie 2009.
Prin întâmpinarea depusă la data de 20 martie 2019, reclamanta a solicitat, în principal,
respingerea recursului ca tardiv formulat, iar, în subsidiar, respingerea recursului cu nefondat
şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.
A arătat reclamantă că înţelege să invoce excepţia tardivităţii recursului formulat de
Universitatea B. având în vedere prevederile art. 25 alin. 5 Legea nr. 554/2004 potrivit cărora
„Hotărârile pronunţate în condiţiile art. 24 alin. (3) şi (4) sunt supuse numai recursului, în
termen de 5 zile de la comunicare.” Raportat la momentul formulării recursului, a apreciat
reclamanta că este tardiv formulat şi a solicitat respingerea recursului ca tardiv formulat.
Pe fondul recursului, a solicitat respingerea acestuia ca fiind nefondat, pentru
următoarele considerente:
Prin cererea formulată, reclamanta a solicitat obligarea recurentului la plata unei amenzi
în procent de 20 % din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea obligaţiei din titlu executoriu sentinţa civilă nr. 337/17.03.2015, definitivă,
pronunţată de Tribunalul Botoşani nr. 2../39/2014, obligarea recurentei la plata unei penalităţi
în cuantum de 1.000 lei, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligaţiei din titlul
executoriu.
Prin sentinţa civilă nr. 337/17.03.2015, definitivă prin nerecurare, recurenta
Universitatea B. a fost obligată să-i elibereze intimatei diploma de licenţă şi suplimentul de
diplomă, conform studiilor absolvite şi examenului de licenţă promovat în anul 2009, în termen
de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, sub sancţiunea prevăzută de art. 24 alin. 2 din
Legea nr. 554/2004.
Pârâţii recurenţi recunosc inclusiv prin recurs că nu s-au conformat dispoziţiilor
hotărârii judecătoreşti irevocabile, dar susţin că instanţa nu trebuia să se raporteze exclusiv la
dispoziţiile art. 24 Legea nr. 554/2004.
A solicitat pârâtul a se constata că obiectul cererii de chemare în judecată constă tocmai
în aplicarea unei sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiei de executare a unei hotărâri
judecătoreşti. Prima instanţă nu putea extinde obiectul acţiunii şi încălca principiul
disponibilităţii părţilor. Conform art. 22 alin. 6 Cod procedură civilă, judecătorii hotărăsc numai
asupra obiectului cererii deduse judecăţii în toate cazurile. Acordarea a mai mult decât s-a cerut,
ori ceea ce nu s-a cerut constituie motiv de modificare a sentinţei.
Faptul că s-a încercat a se îndeplini obligaţia trasată în sarcina recurentei prin sentinţa
civilă nr. 337/17.03.2015, fără a se îndeplini până în prezent această obligaţie, nu reprezintă o
dovadă a bunei-credinţe a părţii, ci temei de sancţiune.
Instanţa de fond a procedat corect limitându-se la soluţionarea cererii cu care a fost
învestită. Pe calea executării nu se pot analiza probleme de fond.
Astfel, demersurile efectuate de recurentă în anul 2017 cu privire la reconstituirea
situaţiei şcolare şi a celei de la licenţă reconfirmă o situaţie anterioară pronunţării sentinţei nr.
337/17.03.2015, însă aceste aspecte nu pot fi reţinute, atât timp cât calitatea de licenţiat rezultă
din Adeverinţa nr. 220/2010, iar faptul că situaţia şcolară a reclamantei a fost încheiată, rezultă
din Adeverinţa nr. 277/R/26.11.2018.
Cele învederate de recurenţi, în faţa primei instanţe, şi reluate de în recurs, depăşesc
limita investirii instanţei, iar situaţia de fapt reţinută de instanţă se conformează temeiului legal
al investirii.
Susţinerile legate de nepreluarea întregii arhive a Universităţii D. şi inexistenţa unor
cursuri de natura celor absolvite de intimată în cadrul Universităţii B. nu pot fi primite în cauză,
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atât timp cât se reţine, cu putere de lucru judecat obligaţia recurentei să-i elibereze intimatei
diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă, conform studiilor absolvite şi examenului de
licenţă promovat în anul 2009, în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, sub
sancţiunea prevăzută de art. 24 alin. 2 Legea nr. 554/2004.
Pentru aceste considerente, a solicitat respingerea recursului şi obligarea recurenţilor la
plata cheltuielilor de executare.
Analizând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 pct. 5 şi 8
Cod procedură civilă, Curtea constată că este întemeiat, în măsura şi pentru considerentele ce
urmează:
Prin cererea de chemare în judecată reclamanta, beneficiară a titlului executoriu
reprezentat de sentinţa nr. 337/17.03.2015, care instituie o obligaţie de a face în sarcina pârâtei
Universitatea B., a solicitat, în temeiul art. 24 din Legea nr. 554/2004, aplicarea conducătorului
instituţiei pârâte a unei amenzi în favoarea bugetului de stat de 20% din salariul minim pe
economie pe zi de întârziere şi a unei penalităţi în favoarea sa de 1.000 lei pe zi de întârziere,
până la executarea obligaţiei stabilite prin titlu executoriu.
Conform art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 în cazul în care debitorul nu execută de
bunăvoie obligaţia sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită, parcurgându-se
procedura prevăzută de prezenta lege.
Procedura de executare silită este prevăzută de lege în alin. 3 şi 4 ale aceluiaşi articol,
în care se arată că la cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine
executarea silită, instanţa de executare aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz,
persoanei obligate, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere,
care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile art. 906
din Codul de procedură civilă, urmând ca în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii
de aplicare a amenzii şi de acordare a penalităţilor dacă debitorul nu execută obligaţia prevăzută
în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, să fixeze suma definitivă ce
se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, stabilind, în condiţiile art.
891 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului
pentru neexecutarea în natură a obligaţiei.
Analizând dispozitivul sentinţei nr. 337/17.03.2015, respectiv titlu executoriu de care se
prevalează reclamanta, se constată că pârâta B. a fost obligată „să elibereze reclamantei diploma
de licenţă şi suplimentul de diplomă, conform studiilor absolvite şi examenului de licenţă
promovat în anul 2009”.
Rezultă de aici că obligaţia de a face stabilită în sarcina B. este condiţionată de
completarea actelor de studii corespunzător studiilor absolvite şi examenului de licenţă
promovat în anul 2009, pe baza cărora Universitatea urmează să elibereze diploma de licenţă şi
suplimentul la diplomă.
Pe de altă parte, conform art. 15 alin. 2 rap. la art. 3 din OMECT nr. 2284/2007 (art. 14
alin. 2 rap. la art. 3 din OMECT nr. 657/2014) la completarea unui act de studii, datele care se
înscriu pe acesta sunt cele din registrul matricol şi din alte documente oficiale, înscrisurile
oficiale fiind registrele de evidenţă a actelor de studii.
Or, registrul matricol nu este completat în ceea ce priveşte reclamanta cu menţiunile
cuvenite susţinerii examenului de licenţă şi nici nu există cataloage de licenţă, cum de altfel,
din înscrisurile aflate la dosar, nu rezultă nici măcar organizarea unei sesiuni de licenţă pentru
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în anul 2009. Ca atare, nefiind dovedită organizarea
oficială şi promovarea examenului de licenţă, nici nu se poate vorbi de o obligaţie a recurentei
de eliberare a actelor de studii corespunzătoare.
Reclamanta se prevalează exclusiv de adeverinţa nr. 220/23.07.2010, eliberată întradevăr de Universitatea B., dar care, faţă de prevederile Ordinelor nr. 2284/2007 şi nr.
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657/2014, nu reprezintă un document oficial în sensul celor indicate ca fiind necesare pentru
completarea actelor de studii şi ca atare nu constituie probă sub acest aspect.
Ca atare, Curtea constată că nu este dat un refuz de executare a pârâtei, din moment ce
nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în chiar titlu executoriu cu privire la obligaţia de a face
stabilită în sarcina sa.
În schimb, în ceea ce priveşte cererea reconvenţională Curtea constată, în asentiment cu
instanţa de fond, că faţă de obiectul ei, aceasta este inadmisibilă raportat la prevederile art. 1 şi
8 din Legea nr. 554/2004 şi cum nu îşi găseşte temei procesual nici în prevederile art. 24 din
lege, soluţia tribunalului urmează a fi menţinută sub acest aspect.
Faţă de cele ce precede, Curtea constată că recursul este fondat, drept care, văzând
prevederile art. 496 alin. 2, va casa în parte sentinţa atacată şi în rejudecare va respinge cererea
introductivă ca neîntemeiată, menţinând în schimb soluţia dată cererii reconvenţionale.
Conform art. 453 alin. 1 Cod proc. civilă, Curtea va obliga reclamanta la plata în
favoarea pârâtei B. a sumei de 500 lei cheltuieli de judecată rezultate prin compensare, conform
măsurii în care fiecare dintre părţi a căzut în pretenţii la fond, precum şi a sumei de 3050 lei
cheltuieli de judecată din recurs.
9. Revizuire potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 privind încălcarea
priorităţii dreptului comunitar. Întrunirea condiţiilor cazului de revizuire
Rezumat:
Cazul de revizuire prevăzut de art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/204 a fost conceput ca
un remediu intern menit să asigure preeminenţa prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene şi a celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, în lumina
principiilor şi interpretărilor cristalizate în jurisprudenţa jurisdicţiilor Uniunii Europene, în
scopul îndeplinirii obligaţiei generale ce revine statelor membre ale Uniunii Europene în
temeiul art. 10 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Abordarea revizuentei în
susţinerea cererii de revizuire – respectiv că legislaţia comunitară ar contraveni unei legislaţii
interne care permite interpretarea că Consiliul Judeţean, organ al autorităţii publice locale,
poate fi titular de drepturi şi obligaţii, nu poate fi reţinută. Altfel, nu există o dispoziţie a
dreptului comunitar care să dispună o anumită organizare în materia concretă dedusă judecăţii
– prin indicarea unei anume legi interne, şi nici o dispoziţie a dreptului intern care să afirme
contrariul reglementării europene, şi astfel să se pună problema priorităţii dreptului comunitar
în detrimentul legii interne, ci problema reală relevată de revizuentă este aceea a determinării,
potrivit legislaţiei interne, a autorităţilor ce pot fi/sunt implicate în proiect, ceea ce este o
chestiune de fond strict limitată legislaţiei interne, şi nu poate fonda o cerere de revizuire.
(Dosar 169/39/2019, decizia nr. 341 din 4.04.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 21 noiembrie 2017 sub
nr. .., reclamantul Consiliul Judeţean A., în contradictoriu cu pârâta SC B. SRL - a solicitat
obligarea Asocierii B. S.R.L. (numită în cele ce urmează „Asocierea”), prin Liderul de Asociere
B. S.R.L., la plata facturii nr. 33 din 27.03.2017, emisă de Consiliul Judeţean A. în cadrul
Contractului de lucrări nr. 17046/2859 din 05.10.2012, încheiat între Consiliul Judeţean A. în
calitate de autoritate contractantă şi asocierea în calitate de antreprenor, reprezentând penalităţi
de întârziere în sumă de 2.486.479,79 lei, datorate de antreprenor conform sub-clauzelor 2.5. şi
8.7 din contractul menţionat, pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate în termenul contractual
prevăzut.
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Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr. 853/17.09.2018, a respins ca nefondată excepţia
lipsei capacităţii procesuale de folosinţă şi de exerciţiu a reclamantului Consiliul Judeţean A.;
a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Consiliul Judeţean A.; a
respins pentru lipsa calităţii procesuale active acţiunea formulată de reclamantul Consiliul
Judeţean A. în contradictoriu cu pârâta SC B. SRL şi intervenienta forţată SC D. SA; a respins
cererea pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecată.
Prin decizia nr. 86/23.01.2019 pronunţată de în dosarul nr. ..., Curtea de Apel Suceava
– Secţia de contencios administrativ şi fiscal a admis, în parte, recursul intervenientului-forţat
S.C. D. A casat, în parte, încheierea din 24.05.2018 şi, în rejudecare, a respins ca inadmisibilă
cererea de introducere forţată în cauză a S.C. D. A respins, ca rămas fără obiect, recursul
declarat de intervenientul forţat împotriva încheierii din 13.09.2018 şi a sentinţei nr.
853/17.09.2018. A admis recursurile declarate de reclamantul Consiliul Judeţean A. şi pârâta
Asocierea S.C. B. SRL prin lider de asociere S.C. B. SRL împotriva sentinţei nr.
853/17.09.2018. A casat, în parte, sentinţa nr. 853/17.09.2018, în sensul că a respins excepţia
lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Consiliul Judeţean A. şi a înlăturat menţiunea
privind respingerea cererii pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecată. A respins recursul
declarat de reclamant împotriva încheierii de şedinţă din 31.10.2018, ca fiind lipsit de interes.
Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire Asocierea S.C. B. SRL prin
lider de asociere S.C. B. SRL, solicitând să se admită calea de atac a revizuirii, schimbarea în
tot a Deciziei nr. 86 din 23.01.2019, rejudecarea recursurilor declarate de aceasta, CJ A. şi
Inginer împotriva Sentinţei Civile nr. 853/17.09.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava în
dosarul nr. 7766/86/2017 şi pe cale de consecinţă: să se respingă recursul formulat de CJ A.
împotriva Sentinţei Civile nr. 853/17.09.2018 ca nefondat şi, în consecinţă, să menţină sentinţa
recurată, precum şi încheierile din 13.09.2018 şi din 31.10.2018, toate fiind legale şi temeinice;
să se admită recursul formulat de aceasta împotriva Sentinţei Civile nr. 853/17.09.2018 şi să se
oblige CJ A. la plata integrală a cheltuielilor de judecată ocazionate Asocierii - Antreprenor cu
judecata în fond a dosarului nr. 7766/86/2017 şi anume suma de 32,175.67 RON şi să se menţină
în rest Sentinţa Civilă nr. 853/17.09.2018 ca legală şi temeinică; să se admită parţial recursul
formulat de Inginer împotriva încheierii din data de 24.05.2018, casarea parţială a acestei
încheieri de şedinţă şi pe cale de consecinţă respingerea ca inadmisibilă a cererii de introducere
în cauză a Inginerului cu consecinţa scoaterii acestuia din prezenta cauză; să se respingă în rest
recursul formulat de Inginer împotriva încheierii din data de 24.05.2018, precum şi recursul
formulat împotriva Sentinţei recurate şi a încheierii din 13.09.2018, ca nefondate, pe cale de
consecinţă menţinerea acestor hotărâri ca legale şi temeinice. De asemenea, solicită să se oblige
intimatele la plata în solidar a cheltuielilor de judecată ocazionate cu soluţionarea litigiilor
(fond, recurs, revizuire).
În motivare a arătat că, suplimentar motivelor de revizuire reglementate de art. 509 alin.
1 din Codul de procedură, în materia contenciosului administrativ este prevăzut un caz distinct
de revizuire, reglementat de dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 (la care face
trimitere art. 68 din Legea nr. 101/2016).
Notează faptul că nu este necesar în cazul acestui motiv ca prin decizia ce se cere a fi
revizuită, să fie evocat fondul sau instanţa de judecată să se fi pronunţat asupra fondului,
conform dezlegărilor Curţii Constituţionale a României şi doctrinei.
În concret, arată că Decizia Curţii de Apel Suceava este pronunţată cu încălcarea
următoarelor dispoziţii ale Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006
de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1260/1999, invocând: Paragraful 65 din Preambulul Regulamentului, articolul 11 Parteneriat,
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articolul 12 Nivelul teritorial al punerii în aplicare, articolul 40 Informaţii prezentate Comisiei,
articolul 41 Decizia Comisiei
Precizează că în cazul dedus judecăţii, Comisia Europeană a adoptat Decizia de aprobare
C(2011)2035 din data de 30.03.2011 prin care a stabilit că rolul Consiliul Judeţean A. este
exclusiv cel de organism responsabil pentru implementarea proiectului.
Consideră că instanţa de recurs a ignorat dreptul european, atât timp cât potrivit art. 11
şi 12 din Regulament şi paragrafului 65 din Preambulul Regulamentului, punerea în aplicare a
POS Mediu - Axa prioritară 2 se putea face numai cu respectarea întocmai a sistemului
instituţional propriu fiecărui stat membru, şi anume cu respectarea Legii organice nr. 215/2001,
menţionarea Consiliului Judeţean A. realizându-se exclusiv în contextul art. 40 şi 41 din
Regulament, Consiliul având rolul exclusiv de organism responsabil pentru implementare, rol
conform cu natura sa juridică de simplu organ al autorităţii publice locale, fără personalitate
juridică şi fără patrimoniu.
Or, arată că aplicarea ulterioară a proiectului aprobat de Comisie în sensul art. 41 din
Regulament se va face cu respectarea principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii, aplicarea
şi controlul intervenţiilor revenind în principal statului membru potrivit legislaţiei naţionale. Pe
cale de consecinţă, susţine că responsabilitatea Consiliului Judeţean A. în implementarea
proiectului nu 1-a transformat pe acesta în titular de drepturi şi obligaţii în contra şi peste
dispoziţiile art. n şi 12 din Regulament şi implicit art. 21 din Legea nr. 215/2001.
Pe de altă parte, precizează că deşi indică Decizia de aprobare C(2011)2035 din data de
30.03.2011, instanţa de recurs nu analizează conţinutul acesteia (de altfel aceasta nici nu a fost
depusă la dosarul cauzei de Consiliul Judeţean A.) şi nu face aplicarea dreptului unional
incident pentru a observa şi a reţine în mod corect:Calitatea de partener şi beneficiar al
proiectului şi al finanţării europene o deţine exclusiv Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
A., aceasta fiind, potrivit legislaţiei naţionale a statului membru, entitatea cu patrimoniu care
poate primi finanţarea (Consiliul este doar un organ, nu are patrimoniu). Aceasta va dezvolta în
patrimoniul său o staţie de tratare şi sortare, a cărui proprietar va fi, fiind reprezentată în tot
procesul de implementare de Consiliul Judeţean A. Consiliul Judeţean A. este ordonatorul de
credite şi administratorul patrimoniului şi al finanţelor UAT A., fără a deveni titularul
patrimoniului sau al dreptului de proprietate asupra staţiei de tratare şi sortare. Din Decizia
Comisiei rezultă clar rolul strict al Consiliului de organism de implementare şi nu acela de
titular efectiv al dreptului. Prin actele Uniunii nu se adaugă şi nu se derogă de la dreptul
imperativ al statului membru (Legea nr. 215/2001) care se va aplica cu prioritate, potrivit
Regulamentului însuşi.
Prin urmare, consideră că Decizia Curţii de Apel Suceava încalcă dispoziţiile unionale
atunci când reţine calitatea Consiliului Judeţean A. de beneficiar al finanţării europene în nume
propriu, deşi partener şi titular al finanţării europene poate fi numai Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul A. conform art. 21 raportat la art. 10 din Legea nr. 215/2001 (respectiv,
conform legislaţiei imperative a statului membru obligatorie în temeiul art. 11 şi 12 din
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006), Consiliul Judeţean putând acţiona exclusiv în reprezentarea
UAT.
Cu privire la modificarea deciziei Curţii de Apel Suceava cu aplicarea directă a dreptului
uniunii şi implicit a Legii nr. 215/2001, arată că urmare a admiterii cererii de revizuire
dispoziţiile normative din dreptul Uniunii Europene care au fost încălcate prin Decizia Curţii
de Apel Suceava au efect direct, cu următoarele consecinţe practice: Constatarea faptului că
reclamanta-recurentă Consiliul Judeţean a acţionat exclusiv ca organism responsabil pentru
implementarea proiectului în limitele atribuţiilor pe care legea organică naţională i le
recunoaşte, de ordonator de credite şi de administrator al patrimoniului Judeţului. Constatarea
faptului că partener şi beneficiar al finanţării europene şi al proiectului care s-a realizat cu
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sprijinul parţial al fondurilor acordate prin POS Mediu - Axa prioritară 2 este Unitatea
Administrativ Teritorială Judeţul A. Reţinerea faptului că reclamanta-recurentă Consiliul
Judeţean a acţionat în limitele mandatului legal, reprezentând Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul A..
Reţinerea împrejurării că mandatul acordat Consiliului şi poziţia acestuia de organism
responsabil pentru implementarea proiectului nu îi conferă calitatea procesuală activă în nume
propriu, cum expres stabilesc Legea nr. 215/2001 prin art. 21 şi art. 36 Cod de procedură civilă.
Susţine că practic, dacă instanţa de recurs ar fi analizat şi aplicat cu prioritate dreptul
unional anterior indicat care impune interpretarea documentelor aferente procedurii de finanţare
europeană în acord cu dispoziţiile legislaţiei naţionale primare imperativ aplicabile (art. 21 din
Legea nr. 215/2001), legislaţie ce confirmă calitatea de titular al patrimoniului şi unic titular al
dreptului material la acţiune a Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul A., atunci nu ar fi putut
ajunge la raţionamentul viciat în sensul că Autoritate Contractantă ar fi Consiliul Judeţean A.
în nume propriu, administratorul patrimoniului şi simplul reprezentant al UAT Judeţul A.
Câtă vreme argumentul principal al respingerii excepţiei lipsei calităţii procesuale active
şi al admiterii recursului CJ A. a fost reţinerea finanţării europene şi câtă vreme, aşa cum a
arătat, această concluzie a Curţii de Apel Suceava face abstracţie de dreptul unional şi pe cale
de consecinţă de legea organică naţională în materia administraţiei publice locale, solicită să se
constate admisibilă şi pe deplin întemeiată prezenta revizuire şi să se schimbe în tot decizia
nelegală a Curţii de Apel.
În drept îşi întemeiază revizuirea pe dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004,
art. 68 din Legea nr. 101/2016, art. 509 şi următoarele din Codul de procedură civilă, celelalte
prevederi citate în cuprinsul prezentei revizuiri, precum şi principiile în care îşi are sediul
materia.
Intimata Consiliul Judeţean A. prin preşedinte a formulat întâmpinare prin care a
solicitat respingerea revizuirii.
Învederează că Asocierea B. S.R.L., prin Liderul de Asociere B. S.R.L, a formulat şi
contestaţie în anulare împotriva Deciziei nr.86/23.01.2019, pronunţată de Curtea de Apel
Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. .../2017, înregistrată sub nr.
de dosar .../39/2019, cu termen de judecată în data de 25.03.2019, criticile invocate în cererea
de revizuire fiind în mare parte identice cu cele din contestaţie în anulare, sub aspectul pretinsei
aplicări greşite a normelor de drept material - art. 21 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu privire la
faptul că Consiliul Judeţean A. nu ar avea personalitate juridică şi ar acţiona în calitate de
reprezentant al Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul A.
Invocă tardivitatea formulării cererii de revizuire, sens în care arată că Revizuentul
Asocierea B. S.R.L. , prin Liderul de Asociere B. S.R.L îşi întemeiază cererea de revizuire pe
dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, forma în
vigoare aplicabilă la data introducerii cererii de chemare în judecată în Dosarul nr. .../2017,
respectiv 21.11.2017, în legătură cu care a formulat prezenta cerere de revizuire.
Menţionează că teza a doua din art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, conţinând
termenul pentru exercitarea revizuirii, a fost declarată neconstituţională prin Decizia Curţii
Constituţionale nr. 1609 din 9.12.2010, publicată în M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2011.
Cum legiuitorul nu a intervenit pentru a pune în acord prevederea neconstituţională cu
dispoziţiile Constituţiei în termenul de 45 de zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial,
prevăzut în art. 147 alin. 1 din Constituţia României, iar reglementarea de drept comun a
revizuirii cuprinsă în Codul de procedură civilă nu conţine o normă unitară privind durata şi
momentul de la care curge termenul pentru exercitarea căii de atac, acestea fiind stabilite
distinct pentru fiecare motiv de revizuire prevăzut în Codul de procedură civilă, consideră că
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revine instanţei judecătoreşti sarcina de a hotărî asupra aspectelor menţionate, cu respectarea
unui echilibru între principiul securităţii raporturilor juridice şi obiectivul înlăturării încălcării
principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene.
Prin urmare susţine că, chiar raportând termenul general de drept comun de 30 de zile
prevăzut de art. 511 Codul de procedură civilă pentru exercitarea căii de atac extraordinare a
revizuirii pentru motivele strict şi limitativ prevăzute de art. 509 din cod, socotit de la data
comunicării hotărârii, în speţă a Deciziei nr. 86/23.01.2019, pronunţată de Curtea de Apel
Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. .../2017, la data introducerii
cererii de revizuire - 07.03.2019, solicită să se constate că este tardiv formulată cererea de
revizuire, şi pe cale de consecinţă, să se respingă ca tardiv introdusă.
În situaţia în care se va trece peste excepţia tardivităţii, înţelege să invoce pe cale de
excepţie, inadmisibilitatea cererii de revizuire. Menţionează că revizuirea este o cale de atac
extraordinară, de retractare, care poate fi exercitată strict în condiţiile şi pentru motivele
prevăzute de art. 509 Cod de procedură civilă, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
prevede la art. 21 alin. 2 (forma în vigoare la data introducerii cererii de chemare în judecată în
Dosarul nr. ../2017 - 21.11.2017) un caz special de revizuire. Susţine că instanţa de judecată
învestită cu o cerere de revizuire este ţinută să verifice în prealabil condiţiile de admisibilitate
ale revizuirii.
În ceea ce priveşte motivul de revizuire invocat de revizuent, prevăzut de art. 21 alin. 2
din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ - încălcarea principiului priorităţii
dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. 2, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constituţia
României, consideră că nu este incident în cauză. Apreciază că susţinerile revizuentului din
cuprinsul cererii nu se circumscriu motivului de revizuire reglementat de art. 21 alin. 2 din
Legea nr, 554/2004, în cauză, nefiind vorba de încălcarea principiului priorităţii dreptului
comunitar, reglementat de art. 148 alin. 2, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constituţia României,
republicată. Menţionează că motiv al revizuirii întemeiat pe art. 21 alin. 2 teza întâi din Legea
nr. 554/2004 îl constituie calificarea juridică a faptelor prin prisma normei de drept european
incidente sau a interpretării acesteia rezultate dintr-o hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, iar nu faptele deduse judecăţii, care reprezintă un element imutabil al litigiului.
Aşa fiind, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. 2 teza I din Legea nr.
554/2004, consideră că o cerere de revizuire ar fi admisibilă în baza unor decizii ale Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene şi de împrejurarea invocării în litigiul de bază în dreptul intern a
dispoziţiilor de drept european preexistente, încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere,
lucru care evident nu este incident în cauză.
Practic, apreciază că sub aparenţa invocării cazului de revizuire special prevăzut de art.
21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, revizuentul urmăreşte să repună în dezbatere chestiuni care
ţin de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale, a faptelor, aprecierea probelor, ce nu pot fi
invocate pe calea revizuirii, opunându-se caracterul acesteia de cale extraordinară de atac de
retractare (iar nu de reformare), corelat cu principiul autorităţii de lucru judecat. Toate aceste
aspecte au fost tranşate de instanţa de recurs, în faţa căreia revizuentul şi-a făcut apărările
corespunzătoare, astfel încât prezenta cerere de revizuire nu se poate transforma într-un recurs
la recurs.
Susţine că admisibilitatea revizuirii trebuie raportată la cazul concret dedus judecăţii,
prin prisma motivului de revizuire invocat. În speţa dată, se impune respingerea cererii de
revizuire ca inadmisibilă întrucât a socoti contrariul ar însemna ca instanţa sesizată cu cererea
de revizuire să examineze soluţia instanţei care a pronunţat hotărârea supusă revizuirii, adică să
exercite un control judiciar, care nu se poate realiza pe calea revizuirii. Un astfel de control
judiciar se poate realiza numai pe calea de atac de reformare, dată în competenţa instanţei
ierarhic superioare celei care a pronunţat hotărârea.
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De asemenea, arată că pe calea revizuirii nu poate avea loc schimbarea cauzei juridice
a cererii de chemare în judecată sub aspectul motivelor de fapt care susţin obiectul cererii sau,
altfel spus, al drepturilor subiective invocate care stau la baza pretenţiilor formulate şi a căror
protecţie se solicită pe cale judiciară.
Apreciază că este inadmisibil ca, sub cuvânt de prioritate a dreptului european,
revizuentul să-şi exprime prin cererea de revizuire nemulţumirea sa legată de decizia Curţii de
Apel Suceava, care a stabilit prin Decizia nr. 86/23.01.2019, că instituţia sa are legitimare
procesuală activă în dosarul nr. .../2017, prin raportare la calitatea de solicitant şi beneficiar al
finanţării europene decurgând din Contractul de finanţare nr. 131825 din 11 aprilie 2011,
încheiat de Consiliul Judeţean A. cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, precum şi de Autoritate
Contractantă în cadrul Contractul de lucrări nr. 17046/2859 din 05.10.2012, încheiat între
Consiliul Judeţean A. şi Asocierea pârâtă, în calitate de Antreprenor, pentru realizarea lucrărilor
aferente investiţiei.
Face precizarea că în mod cu totul eronat revizuentul afirmă în cererea de revizuire că,
instanţa de recurs a ignorat dreptul european, respectiv Decizia de aprobare C(2011)2035 din
data de 30.03.2011 a Comisiei Europene. în acest sens, reiterează considerentele Deciziei nr.
86/23.01.2019 a Curţii de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Consideră că în mod corect instanţa de recurs a reţinut prevederile Contractului de
finanţare nr. 131825 din 11 aprilie 2011, care împreună cu actele adiţionale se află la dosarul
cauzei, indică în acest sens vol. IV - dosar fond, filele 102-150; în continuare, la filele 151-157
se află depuse adrese ale Autorităţii de Management către Autoritatea Contractantă (Consiliul
Judeţean A.); la filele 158-161 - extras din Fişa de date a achiziţiei publice (Anunţ de
participare) în care este înscris Consiliul Judeţean A. ca şi Autoritate Contractantă, iar în vol.
V - dosar fond, filele 35-98 este depus Ghidului solicitantului Axa prioritară 2 - Pos Mediu a
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, unde la pag. 5-6 din
ghid este reglementat expres: „În cadrul Axei Prioritare 2, Beneficiarul este Consiliul Judeţean
A., care deţine rolul principal în managementul şi implementarea proiectelor aprobate în cadrul
Pos Mediu. Acesta este responsabil de organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi a
lucrărilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea şi raportarea
stadiului implementării la AM/OI, stabilirea unui sistem separat de contabilitate a proiectului
sau a unui cod contabil separat pentru toate tranzacţiile efectuate pe proiect, asigurarea unei
piste corespunzătoare de audit."
Arată că în partea introductivă a Contractului de finanţare nr. 131825 din 11 aprilie 2011
se prevede în mod expres că acesta se încheie în baza Deciziei de Aprobare C(2011)2035 din
data de 30.03.2011 a Comisiei Europene şi a Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.
1220/07.04.2011.
Aşadar, susţine că din analiza prevederilor Contractului de finanţare nr. 131825 din 11
aprilie 2011, la care a făcut trimitere mai sus, rezultă în mod indubitabil că solicitantul şi
beneficiarul finanţării europene este Consiliul Judeţean A., aspecte reţinute în mod corect de
către instanţa de recurs în considerentele deciziei contestate.
Menţionează că în considerarea Contractului de finanţare nr. 131825 din 11 aprilie 2011,
încheiat de Consiliul Judeţean A. cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, au fost încheiate de către
Consiliul Judeţean A. toate contractele de lucrări cu Antreprenorii, inclusiv Contractul de
lucrări nr. 17046/2859 din 05.10.2012, încheiat între Consiliul Judeţean A. în calitate de
Autoritate Contractantă şi Asocierea pârâtă în calitate de Antreprenor, pentru realizarea
lucrărilor aferente investiţiei.
Consideră că, din analiza înscrisurilor aflate la dosar, instanţa de recurs în mod corect a
reţinut calitatea Consiliului Judeţean A. de solicitant şi beneficiar al finanţării europene, cât şi
de Autoritate Contractantă în cadrul contractului de lucrări.
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Arată că instanţa de recurs a analizat toate aceste aspecte şi a stabilit că, Consiliul
Judeţean A., în calitatea sa de Autoritate Contractantă, are legitimare procesuală activă în
prezenta cauză, în cadrul căii de atac extraordinare de retractare a revizuirii nu se poate relua
verificarea acestui aspect întrucât s-ar deschide revizuentului calea unui veritabil recurs la
recurs, ceea ce este inadmisibil. De asemenea, susţine că cererea de revizuire este inadmisibilă
şi prin raportare la dispoziţiile art. 509 alin. 1 Cod de procedură civilă, întrucât revizuentul
invocă la modul general articolul anterior menţionat, fără să indice niciunul dintre motivele de
revizuire prevăzute de acest text de lege.
Având în vedere că prin Decizia nr.86/23.01.2019 a Curţii de Apel Suceava, împotriva
căreia Asocierea a formulat cererea de revizuire, instanţa nu s-a pronunţat asupra fondului şi nu
se evocă fondul, prin raportare la dispoziţiile art. 509 Cod de procedură civilă, apreciază că
cererea de revizuire este inadmisibila şi urmează a fi respinsă.
Pentru toate aceste motive, solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii şi pe cale de
consecinţă, respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă.
În situaţia în care se va păşi peste excepţia inadmisibilităţii, pe fond, solicită respingerea
cererii de revizuire ca neîntemeiată. În motivare a arătat că revizuentul Asocierea B. S.R.L.,
prin Liderul de Asociere B. S.R.L reia susţinerile şi apărările din întâmpinarea depusă la
recursul Consiliului Judeţean A. formulat în Dosarul nr. ../2017, precum şi de la instanţa de
fond, cu privire la pretinsa aplicare a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele referitoare
la faptul că, Consiliul Judeţean A. nu ar avea personalitate juridică şi ar acţiona în calitate de
reprezentant al Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul A.
În primul rând, arătă faptul că se aflăm în prezenţa unei căi extraordinare de atac de
retractare - revizuire, care poate fi formulată doar pentru motivele prevăzute expres şi limitativ
de Codul de procedură civilă şi cazul de revizuire special reglementat de Legea nr. 554/2004;
în această etapă procesuală, nu poate avea loc reexaminarea fondului, reinterpretarea unor
dispoziţii legale sau a unor fapte, reaprecierea probelor, întrucât s-ar deschide revizuentului
calea unui veritabil recurs la recurs, lucru inadmisibil, aşa cum a arătat mai sus.
Menţionează că revizuentul a avut la dispoziţie calea de atac a recursului care se exercită
pentru motivele prevăzute de art. 488 alin. 1 Cod de procedură civilă, în raport de care se
realizează controlul judiciar, astfel încât în această etapă procesuală este inadmisibil să se
repună în discuţie aspectele deja analizate de instanţa de recurs.
Prin urmare, având în vedere prezentul cadru procesual, se limitează la a face doar
câteva precizări, cu riscul de a se repeta, menţionează că aceste chestiuni au fost verificate şi
analizate în etapa procesuală a recursului, în raport de motivele de casare invocate, prevăzute
de art. 488 alin. 1 Cod de procedură civilă, printre care şi motivul de nelegalitate prevăzut de
alin. 1, pct. 8 - când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept
material.
Astfel, precizează că în mod total eronat revizuentul susţine în continuare că, Consiliul
Judeţean A. nu ar avea personalitate juridică, ar fi lipsit de capacitate procesuală de folosinţă şi
în aceste condiţii nu ar putea sta în judecată, în condiţiile în care prin Sentinţa nr. 853 din
17.09.2018, pronunţată în Dosarul nr. .../2017, Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă şi de exerciţiu
a Consiliului Judeţean A., hotărâre care a rămas definitivă, nefiind recurată de către revizuent
sub acest aspect.
Capitolul VI din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare reglementează autoritatea administraţiei publice locale,
constituită la nivel judeţean pentru realizarea serviciilor publice de interes judeţean, respectiv
consiliul judeţean, reprezentant legal prin preşedinte.
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Invocă considerentele sentinţei nr. 853/17.09.2018, neatacată de către revizuent, în
privinţa părţii din dispozitiv privind respingerea excepţiei lipsei capacităţii procesuale de
folosinţă şi de exerciţiu a Consiliului Judeţean A.
De asemenea, susţine că revizuentul reia susţinerea din etapa procesuală a recursului,
potrivit căreia Consiliul Judeţean A. este reprezentantul/mandatarul Unităţii administrativteritoriale Judeţul A., acţionând în această calitate, lucru total eronat, aşa cum de altfel a arătat
şi în recurs. Invocă dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin urmare, precizează că UAT
Judeţul A. nu este reprezentat de Consiliul Judeţean A., cum vrea să inducă în eroare
revizuentul, ci de preşedinte.
Menţionează că toate aceste aspecte au fost invocate şi analizate în etapa procesuală a
recursului, instanţa de control judiciar reţinând corect că, „din studiul Contractului de lucrări
nr. 17046/2859 din 05.10.2012 rezultă, în mod indubitabil, că Autoritatea contractantă este
Consiliul Judeţean A., care a încheiat contractul în nume propriu şi nu ca reprezentant al Unităţii
administrativ teritoriale - Judeţul A. "
În ceea ce priveşte incidenţa dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reiterate de către
revizuent, solicită să se constate că aceste chestiuni au făcut obiectul controlului judiciar în
etapa procesuală a recursului, iar prin Decizia nr. 86/23.01.2019, pronunţată de Curtea de Apel
Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. .../2017, instanţa de recurs,
analizând motivele de nelegalitate invocate de către recurent Consiliul Judeţean A. împotriva
sentinţei instanţei de fond în ceea ce priveşte admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale
active a reclamantului, prin raportare la probatoriul administrat, a stabilit în mod corect şi
definitiv că, Consiliul Judeţean A., în calitatea sa de solicitant şi beneficiar al finanţării
europene, cât şi de Autoritate Contractantă în cadrul contractului de lucrări are legitimare
procesuală activă în prezenta cauză.
Faţă de cele arătate, pe fond, solicită respingerea cererii de revizuire ca neîntemeiată şi
pe cale de consecinţă, menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei nr. 86/23.01.2019 pronunţată
de Curtea de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. .../2017.
În drept îşi întemeiază întâmpinarea pe prevederile art. 54 coroborat cu art. 50 alin. 6
din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor.
Intimata S.C. D. S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea revizuirii,
în principal ca tardivă şi inadmisibilă şi în subsidiar ca nefondată, cu cheltuieli de judecată pe
cale separată.
Invocă excepţia tardivităţii formulării cererii de revizuire formulată de către Asocierea
SC B. SRL prin liderul de asociere SC B. SRL.
Susţine că potrivit prevederilor art. 21 din Legea 554/2004, invocate în motivarea cererii
de revizuire, cererea trebuie introdusa în termen de o luna de la data comunicării hotărârii
definitive.
Apreciază că, prin raportare la data la care i-a fost comunicată Decizia Civilă nr. 86/2019
a Curţii de Apel Suceava, respectiv data de 31.01.2019, cererea de revizuire înregistrată la data
de 07.03.2019 a fost înregistrată cu depăşirea termenului de o lună impus imperativ de lege.
Invocă excepţia inadmisibilității cererii de revizuire faţă de lipsa motivelor expres şi
limitativ prevăzute de lege în care se poate formula o cerere de revizuire, astfel încât să nu se
tindă la formularea unui nou recurs la recurs.
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Menţionează că revizuenta înţelege să indice motivul de revizuire prevăzut de Legea nr.
554/2004 prevalându-se de prevederile art. 21, care prevede un motiv de revizuire prevăzut prin
legea specială, în plus faţă de cele reglementate prin codul de procedura civilă.
Din coroborarea texte legale menţionate, arată că trebuie să existe o reglementare
comunitară cu caracter obligatoriu şi o lege sau alt act normativ intern care să fie contrar
reglementarii comunitare. Doar în aceasta situaţie poate fi invocat acest motiv de revizuire. Ori,
astfel cum se arată în cererea de revizuire formulată, nu se susţine că instanţa ar fi pronunţat o
hotărâre prin aplicarea unei prevederi interne contrare unei prevederi comunitare obligatorii.
Menţionează că, practic revizuenta nu reclamă că o reglementare comunitară ar conţine
prevederi contrare legislaţiei interne, ci dimpotrivă, susţine că reglementarea comunitară
prevede că trebuie respectat sistemul instituţional propriu fiecărui stat membru. Astfel, susţine
că revizuenta reclamă faptul că instanţa nu a respectat prevederile legislaţiei interne, cu toate
că există şi legislaţia interna şi normele comunitare în acelaşi sens. Consideră că în aceste
condiţii nu se află în situaţia cazului prevăzut de art. 21 din Legea 554/2004 invocat.
Arată că art. 21 din Legea 554/2004 prevede un caz suplimentar faţă de cazurile de
revizuire recunoscute şi stabilite prin Codul de procedură civilă, care însă este de stricta
aplicabilitate, neputând fi extins prin analogic şi altor situaţii.
Pe cale de consecinţă, înainte de a se cerceta dacă cerere de revizuire este sau nu fondată,
consideră că trebuie cercetată admisibilitatea sau inadmisibilitatea acesteia.
Susţine că simpla redare a unui temei legal, nu face ca această cerere să fie admisibilă.
Pentru a fi admisibilă trebuie verificat dacă într-adevăr se află sau nu în prezenţa cazului
reglementat de acest articol.
Invocă excepţia nulităţii cererii de revizuire raportat la soluţia instanţei de recurs prin
care s-a dispus admiterea în parte a recursului intervenientului forţat, respectiv al acesteia,
respingându-se ca inadmisibila cererea de introducere forţată în cauza a SC D. SA.
Invocă această excepţie în baza prevederilor art. 511 al. 4 Cod de procedură civilă. Arată
că, astfel cum rezultă din cuprinsul cererii de revizuire, nu se invoca niciun motiv pentru care
soluţia pronunţată de către instanţa raportat la aceasta, s-ar circumscrie vreunui motiv de
revizuire, limitându-se la a solicita în petitul cererii de revizuire ca instanţa să admită parţial
recursul formulat de către Inginer împotriva încheierii din data de 24.05.2018 şi să respingă în
rest recursul inginerului împotriva Încheierii din data de 13.09.2018 ca nefondat, precum şi
recursul formulat împotriva sentinţei recurate şi a Încheierii din 13.09.2018 ca nefondate.
Precizează că instanţa a respins ca rămas fără obiect recursul declarat de către intervenientul
forţat împotriva încheierii din 13.09.2018 si a sentinţei nr. 853/17.09.2018.
Susţine că revizuenta nu motivează în niciun fel această solicitare, nici în fapt şi nici în
drept, pe vreunul dintre motivele de revizuire, încercându-se astfel a se transforma calea
revizuirii într-o altă cale de atac prin care instanţa să reaprecieze fondul cauzei şi susţinerile
părţilor.
Pe fondul cererii, solicită respingerea acesteia ca nefondată.
Susţine că revizuenta nu a invocat nicio normă comunitară care să conţină prevederi
contrare normelor interne, pe care instanţa să o fi încălcat şi astfel să fi pronunţat o hotărâre
greşită. Arată că revizuenta solicită respingerea ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie
cu consecinţa scoaterii din cauza a sa, care de fapt reprezintă şi soluţia instanţei.
Consideră că nu a fost încălcat principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene.
Apreciază că nici nu se contesta acest lucru, atâta timp cât norma europeană presupus a fi
încălcată nu făcea altceva decât să prevadă că se aplica normele şi practicile naţionale în
vigoare.
Contrar susţinerilor revizuentei, arată că nu rezultă de nicăieri din Decizia de aprobare
C(2011)2035 din data de 30.03.2011 că rolul Consiliului Judeţean A. este exclusiv cel de
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organism responsabil pentru implementarea proiectului, împrejurarea că Consiliul Judeţean A.
este recunoscut ca şi organism responsabil pentru implementarea proiectului nu presupune
automat ca rolul acestuia este exclusiv de organism responsabil cu implementarea proiectului.
Arată că ceea ce se reproşează este că nu s-au respectat prevederile legislaţiei interne, şi
implicit ale reglementarilor comunitare care impunea, daca mai era cazul, respectarea legislaţiei
interne, şi nu cele ale unor reglementari comunitare contrare prevederilor legislaţiei interne.
Ori, susţine că acesta nu este motivul de revizuire prevăzut de art. 21 din Legea nr. 554/2004,
ci doar o încercare eşuată de a aduce noi critici aprecierilor instanţei.
Apreciază că susţinerea revizuentei în sensul că argumentul principal al respingerii
excepţiei lipsei calităţii procesuale active a fost reţinerea finanţării europene, este nereală.
Precizează că instanţa a reţinut doar că finanţarea lucrărilor care formează obiectul Contractului
nr, 17046/2859/5.10.2012 provine din fonduri europene, dar nu acesta este motivul pentru care
a apreciat existenta calităţii procesuale active a Consiliului Judeţean A., motivul fiind faptul că
"din studiul contractului de lucrări nr. 17046/2859 din 05.02.2012, rezultă, în mod indubitabil,
că Autoritatea contractantă este Consiliul Judeţean A., care a încheiat contractul în nume
propriu şi nu ca reprezentant al Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul A."
Remarcă poziţia vehementă, dar oscilantă a revizuentei cu privire la existenţa sau
inexistenţa capacităţii procesuale a Consiliului Judeţean A. Arată că, astfel în dosarele în care
Consiliul Judeţean A. a avut calitate de reclamant a apreciat că acesta nu are calitate procesuală
activă, iar în dosarele în care revizuenta are calitate de reclamant şi în care chiar ea a înţeles să
se judece cu Consiliul Judeţean A., a apreciat ca aceasta are calitate procesuală pasivă (respectiv
în Dosarul nr. .../2018, aflat pe rolul Tribunalului Suceava), ambele dosare, vizând acelaşi raport
contractual.
În drept îşi întemeiază întâmpinarea pe prevederile art. 21 din Legea nr. 554/2004,
Constituţia României şi art. 511, 513 din Codul de procedură civilă.
Examinând cererea de revizuire, prin prisma motivelor relevate de către revizuent,
Curtea reţine următoarele:
Revizuenta Asocierea Sc B. SRL a criticat decizia nr. 86 din 23.01.2019 a Curţii de Apel
Suceava pronunţată în dosarul nr. .../2017, arătând că în cauză este dat cazul de revizuire
reglementat de art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004. Arată revizuenta că instanţa de recurs,
considerând, prin decizia criticată, că reclamantul Consiliul Judeţean A. a obţinut fonduri
europene în nume propriu şi, prin aceasta, reţinând în cauză calitatea procesuală activă a
acestuia, a procedat la această apreciere fără a cerceta, interpreta şi aplica normele unionale în
materia finanţării europene, nefăcând aplicarea prioritară a dreptului unional, şi ignorând
totodată şi dreptul naţional imperativ care reglementează atribuţiile, calitatea şi limitele în care
acţionează Consiliul Judeţean A.
Analizând cererea de revizuire, curtea apreciază că aceasta nu este întemeiată.
Potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, constituie motiv de revizuire, care se
adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase
definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar, reglementat de art. 148
alin. 2 coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constituţia României. Cazul de revizuire prevăzut de art.
21 alin. 2 din Legea nr. 554/204 a fost conceput ca un remediu intern menit să asigure
preeminenţa prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene şi a celorlalte
reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, în lumina principiilor şi interpretărilor
cristalizate în jurisprudenţa jurisdicţiilor Uniunii Europene, în scopul îndeplinirii obligaţiei
generale ce revine statelor membre ale Uniunii Europene în temeiul art. 10 din Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene.
Curtea apreciază că în cauză nu sunt date coordonatele cazului de revizuire invocat,
neexistând o încălcare a principiului priorităţii dreptului comunitar prin legislaţia aplicată în
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cauză şi care a fondat soluţia criticată a instanţei de recurs. În concret, revizuenta a argumentat
încălcarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11.07.2006 de stabilire a
anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, ale
cărui dispoziţii, citate de revizuentă, precum şi Decizia de aprobare C(2011) 2035 din
30.03.2011 adoptată pentru aprobarea proiectului major emisă corelativ, susţine aceasta,
statuează aplicarea în cursul procedurilor, a sistemului instituţional naţional propriu – deci,
conchide revizuenta, aplicarea Legii nr. 215/2001, şi astfel Regulamentul şi Decizia ar
contraveni unei legislaţii/practici interne care permite interpretarea că Consiliul Judeţean, organ
al autorităţii publice locale, poate fi titular de drepturi şi obligaţii.
Este de observat, în primul rând, că legislaţia Uniunii la care revizuenta face referire şi
pe care fundamentează încălcarea, nu este în sensul argumentat de către revizuentă - nu susţine
aplicarea unei anume organizări sau a anumitor instituţii reglementate de o anume lege internă
a statului, în procedurile antamate legat de Fondul European de Dezvoltare Regională (aşa cum
clamează revizuenta indicând Legea nr. 215/2001 ca fiind trimiterea directă a
Regulamentului), ci toate dispoziţiile şi prevederile indicate de revizuentă sunt tot atâtea
argumente pentru a observa că legislaţia comunitară nu reglementează strict, ci lasă statelor
putere de apreciere asupra organizării concrete pentru realizarea obiectivelor fondurilor, în
care un rol esenţial se recunoaşte normelor şi în special la practicilor naţionale. Astfel, art. 11
din Parteneriat însuşi este redactat în termeni generali, de natură a permite orice tip de
organizare, cuprinzând în acest sens şi o enumerare generoasă care permite includerea unei
sfere largi de organe (nu se exclude, astfel un organ de tipul Consiliului Judeţean): fiecare stat
membru organizează, după caz şi în conformitate cu normele şi practicile naţionale în vigoare,
un parteneriat cu autorităţile şi organismele cum sunt: autorităţile regionale, locale, urbane şi
alte autorităţi publice competente, partenerii economici şi sociali, orice organism adecvat…;
statul membru desemnează partenerii cei mai reprezentativi la nivel naţional…, în conformitate
cu normele şi practicile naţionale; apoi, art. 12 din Nivelul teritorial al punerii în aplicare,
subliniază responsabilitatea statelor membre la nivelul teritorial adecvat, în conformitate cu
sistemul instituţional propriu fiecărui stat membru, acesta din urmă neexcluzând inclusiv
aplicarea unei practici naţionale. Iar Decizia Comisiei de aprobare a proiectului major, indicând
potrivit rubricaţiei, organismul responsabil pentru implementarea proiectului, Consiliul
Judeţean, nu înseamnă că exclude prin aceasta întrunirea de către Consiliul Judeţean a calităţii
de beneficiar, şi, cu atât mai puţin, decizia nu cuprinde indicarea exclusivă pentru Consiliul
Judeţean doar a acestei calităţi, aşa cum susţine revizuenta; dimpotrivă, parcurgerea întregii
decizii permite concluzia inversă, de vreme ce o rubricaţie cu beneficiar – la care să fi fost
indicată o altă autoritate/instituţie, nu există, şi de altfel singurele menţiuni relativ la indicarea
unui titular, fiind acestea - relativ la Consiliul Judeţean prin indicarea lui ca organism pentru
implementare proiect.
Aşadar, conchide curtea că legislaţia comunitară indicată nu conţine o reglementare de
natură a circumscrie organizarea procedurilor interne derulate strict unei anumite structuri
predefinite anterior, ci această legislaţie comunitară lasă un rol central practicii naţionale, din
care nu se exclude derularea procedurilor în numele şi prin organele autorităţii administrative,
cum este cazul de faţă; însăşi Decizia de aprobare a proiectului major, este aşa cum s-a arătat,
statuarea concretă a unei practici administrative de derulare a acestor proiecte în numele şi prin
organe administraţiei, practică pe care legislaţia comunitară, nu o exclude, aşa cum s-a arătat.
Astfel că, relativ la abordarea revizuentei în susţinerea cererii de revizuire – respectiv
că legislaţia comunitară ar contraveni unei legislaţii interne care permite interpretarea că,
Consiliul Judeţean, organ al autorităţii publice locale, poate fi titular de drepturi şi obligaţii,
nu poate fi reţinută. Altfel spus, nu există o dispoziţie a dreptului comunitar care să dispună o
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anumită organizare – pe baza unei anume legi, şi o dispoziţie a dreptului intern care să afirme
contrariul, şi astfel să se pună problema priorităţii dreptului comunitar în detrimentul legii
interne, ci problema reală relevată de revizuentă este aceea a determinării, potrivit legislaţiei
interne, a autorităţilor ce pot fi/sunt implicate în proiect, ceea ce este o chestiune de fond strict
limitată legislaţiei interne, şi nu poate fonda o cerere de revizuire.
Relativ la această din urmă chestiune, curtea subliniază revizuentei că, în ce priveşte
abordarea în susţinerea cererii de revizuire, referitoare la încălcarea de către instanţa de recurs
a Legii nr. 215/2001 - prin recunoaşterea de către instanţa de recurs a practicii administrative
de desfăşurare a proiectelor şi reţinerea astfel a calităţii Consiliului Judeţean de a fi însuşi
beneficiar al proiectului (pct. 4 din motive), aceasta nu poate constitui de jure fundament pentru
susţinerea cererii de revizuire, cu atât mai puţin al unei cereri de revizuire întemeiată pe art. 21
alin. 2 din Legea nr. 554/2004, ci chestiunea reprezintă o chestiune de interpretare a legii şi o
problemă de fond, a cărei reluare în prezenta procedură este de natură să aducă atingere
autorităţii de lucru judecat. Dreptul comunitar impune obligaţia de reexaminare a hotărârilor
definitive dacă o încălcare a dreptului comunitar se verifică, dar în lipsa acestei condiţii,
principiul autorităţii de lucru judecat are o importanţă deosebită în ordinea de drept comunitar
ca şi în ordinea juridică a statului membru.
Astfel că revizuenta, argumentând pe larg că potrivit Legii nr. 215/2001 locul şi rolul
Consiliului Judeţean poate fi numai acela de organ al autorităţii publice locale, şi că drept
urmare se exclude posibilitatea pentru acesta de a întruni şi calitatea de beneficiar al unui
proiect, avansează dezbaterii o chestiune de interpretare a legii interne şi a actelor
administrative supuse analizei în cauză şi a înscrisurilor aferente (contract de finanţare, Decizie
de aprobare, Ordin Ministru), ceea ce ţine de soluţionarea litigiului însuşi, care a primit o soluţie
definitivă, iar nu poate susţine prezenta cerere de revizuire. În plus, o astfel de abordare într-o
cerere de revizuire este de natură a vădi problematica însăşi, care nu este aceea a neconformităţii
cu dreptul european, ci nemulţumirea este fondată de modalitatea de interpretare a dreptului
intern, ceea ce nu poate susţine cererea de revizuire.
Pentru aceste motive, reţinând că în cauză nu sunt date motive care să se circumscrie
condiţiilor de exercitare a căii de atac extraordinare, curtea urmează să respingă cererea de
revizuire ca neîntemeiată.
10. Restituire permis de conducere. Interpretarea dispoziţiilor art. 219 alin. 2 din
HG nr. 1396/2006 privind cazurile de restituire, în situaţia persoanei care are doar
calitatea de parte vătămată în dosarul penal.
Rezumat:
Potrivit art. 111 al. 4 din OUG nr. 195/2002, permisul de conducere al conducătorului
de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulaţie
din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane se reţine de către poliţia
rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie. Art. 219 al. 2 din HG nr. 1396/2006
stipulează că restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei
rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, la cererea titularului, în baza rezoluţiei sau, după
caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de
sub urmărirea penală ori încetarea urmăririi penale, în baza hotărârii judecătoreşti rămase
definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de
constatare a contravenţiei a fost anulat ori ca urmare a încetării măsurii de siguranţă prevăzute
la art. 112 lit. c) din Codul penal. Persoana care are în dosarul penal calitatea de persoană
vătămată nu se va putea afla în viitor în ipoteza normativă prevăzută de art. 219 din HG
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1391/2006, respectiv ipoteza scoaterii de sub urmărire penală, a încetării urmăririi penale ori
a achitării, astfel că atât timp cât acesta are exclusiv această calitate, nefăcându-se dovada că
are calitatea de inculpat în vreun dosar penal, în mod legal s-a dispus restituirea permisului
de conducere.
(Dosar 3016/86/2018, decizia nr. 355 din 8.05.2019)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 28.08.2018 înregistrată la sub nr.
3.../86/2018, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâtul M.A.I.- Inspectoratul de Poliţie
Judeţean – Serviciul rutier, solicitând ca în temeiul art. 8 teza a 2-a din Legea nr. 54/2004 să
se dispună restituirea permisului de conducere reţinut în dosarul penal nr. 1.../P/2017, cu
cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 1297 din 13 decembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a respins ca nefondată excepţia inadmisibilităţii; a admis
cererea formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul M.A.I. - Inspectoratul de
Poliţie Judeţean – Serviciul Rutier; a obligat pârâtul la restituirea către reclamant a permisului
de conducere categoriile AM, B1, B nr. ...; a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentințe a promovat recurs pârâtul Inspectoratul de Poliție
Județean, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.
În motivarea căii de atac promovate pârâtul-recurent a precizat că până în acest moment
nu sunt încheiate cercetările, culpa comună a fost reţinută pe baza cercetărilor efectuate de
poliţişti, care au stabilit, în mod corect, faptul că şi numitul A. nu a respectat regulile de
circulaţie. Petentului i-a fost reţinut permisul de conducere la data de 26.04.2018, întrucât a fost
implicat în calitate de conducător de vehicul într-un accident rutier soldat cu vătămarea
corporală a unor persoane, acesta săvârşind o abatere la regimul circulaţiei care atrage
suspendarea permisului de conducere, respectiv neacordare prioritate vehicule.
Potrivit Ordonanţei de confirmare a efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de
suspect nr. 1.../P/2017, la data de 26.04.2017, orele 20:20, numitul B., în timp ce conducea auto
marca X. cu nr. de înmatriculare -- XXX pe str....., având direcţia de deplasare dinspre cartier
... spre centru, la intersecţia cu strada ... a intrat în coliziune cu motociclul marca Y cu nr. de
înmatriculare YYY ---, care circula din sens opus şi care a efectuat viraj stânga pe str. ...
Motociclul era condus de către A.
Din primele cercetări efectuate la faţa locului, agentul constatator a reţinut culpa comună
a celor doi conducători auto, având aplicabilitate dispoziţiile art. 111 alin. 4 din O.U.G nr.
195/2002: Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier
ori tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea
corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de
circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula
de circulare încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. 3 lit. a și c sau dovada
înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri, în sensul că
reclamantului i s-a eliberat dovadă cu drept de circulaţie.
În conformitate cu prevederile art. 219 din HG nr. 1391, în cauză, „restituirea permisului
de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită
fapta, la cererea titularului, în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care
s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală ori încetarea
urmăririi penale, în baza hotărârii judecătoreşti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea
inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat ori ca
urmare a încetării măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c din Codul penal, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare ”.
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Prin întâmpinarea depusă la data de 11 martie 2019 reclamantul A. a solicitat
respingerea recursului ca nefondat și menținerea sentinței ca fiind legală și temeinică.
Reclamantul a arătat că permisul de conducere i-a fost reţinut în temeiul art. 111 alin 4
din OUG nr. 195/2002 şi urmează a fi restituit potrivit prevederilor art. 113 alin. 2 OUG
195/2002 coroborat cu art.219 alin.2 din HG 1391/2006.
Dosarul penal la care se face referire are ca obiect fapta inculpatului B., şi nicidecum
fapta sa, reclamantul având calitatea de persoana vătămată. Mai mult procurorul de caz a dispus
continuarea cercetărilor doar în ceea ce priveşte fapta acestuia, acesta nefiind cercetat în vreun
fel. De altfel, s-a adresat şi procurorului cu o cerere de restituire a permisului, însă acesta i-a
comunicat că nu are competenţe în acest sens, îndrumându-l să se adreseze Şefului Poliţiei
Rutiere. Prin urmare aceasta este o procedură administrativă care urmează a fi soluţionată de
către Şeful Serviciului Rutier.
Recurenta a susținut că restituirea trebuie „să aibă la bază rezoluţia/ordonanţa
procurorului sau o hotărâre judecătorească definitivă”. De hotărârea judecătorească definitivă
nu poate fi vorba, deoarece aceasta nu are cum să existe atât timp cât el nu este cercetat penal,
iar în ce priveşte actele procurorului a arătat că aceasta are la bază ordonanţa procurorului de
continuare a urmăririi penale prin care s-a dispus continuarea cercetărilor doar faţă de B. acest
aspect echivalând practic cu noţiunea de „neînceperea urmăririi penale faţă de el”, fiind astfel
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 219 alin. 2 din HG 1391/2006.
Referirile la legislaţia penală din OUG 195/2002 şi HG 1391/2006 se raportează la
noţiunile vechii legislaţii, noţiuni care nu mai există în prezent şi care trebuie interpretate prin
echivalent, respectiv: scoatere de sub urmărire penală, neînceperea urmăririi penale, sau
încetarea urmăririi penale. Astfel, a apreciat că dacă prin ordonanţa de continuare a urmăririi
penale s-a dispus continuarea cercetărilor doar faţă de B. acest aspect echivalează practic cu
noţiunea de „neînceperea urmăririi penale faţă de el”, fiind astfel îndeplinite condiţiile
prevăzute de art. 219 alin. 2 din HG 1391/2006.
Recursul formulat nu este întemeiat.
În cauza dedusă judecăţii, la data de 26.04.2017 s-a produs un accident rutier în care au
fost implicaţi reclamantul şi B.
Din primele cercetări ale accidentului, considerând că în cauză este vorba de culpa
comună a şoferilor implicaţi, agentul constatator a reţinut permisele de conducere a acestora.
Ulterior, s-a întocmit dosarul penal nr.1.../P/2017, iar prin Ordonanţa nr. 1../P/2017 din
26.10.2017 s-a dispus confirmarea ordonanţei de continuare a urmăririi penale faţă de suspectul
B. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.
Din adresa înaintată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava rezultă că reclamantul
are calitate de persoană vătămată în dosarul mai sus menţionat.
Nu există la dosar dovezi şi nici pârâtul nu a susţinut existenţa vreunui alt dosar penal
faţă de reclamant sau a vreunei plângeri contravenţionale referitoare la o contravenție prin care
reclamantul să fi fost urmărit sau sancţionat pentru că i s-ar fi reţinut vreo culpă în producerea
accidentului în cauză.
Potrivit art. 111 al. 4 din OUG nr. 195/2002, temeiul legal al reținerii permisului
reclamantului, permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau
forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau
vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă acesta a încălcat o
regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care
regula de circulaţie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c), sau
dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.
Art. 219 al. 2 din HG nr. 1396/2006 stipulează că restituirea permisului de conducere se
dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, la cererea
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titularului, în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a dispus
neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală ori încetarea urmăririi penale,
în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau
prin care procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat ori ca urmare a încetării
măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.
Recurentul a susținut în fața instanței de fond că acest din urmă text de lege nu este
incident întrucât restituirea permisului este atributul exclusiv al șefului Serviciului rutier, atribut
care poate fi exercitat doar pe baza unei rezoluții/ ordonanțe a procurorului sau a unei hotărâri
judecătorești.
În cuprinsul cererii de recurs recurentul se limitează la expunerea situației de fapt și la
reiterarea celor două texte de lege mai sus invocate. În lipsa unor argumente suplimentare ale
recurentului și a unor critici dezvoltate referitoare la argumentele primei instanțe, Curtea nu
poate decât să rețină, în acord cu opinia primei instanțe, că în condițiile în care reclamantul are
în dosarul penal calitatea de persoană vătămată, nu se va putea afla în viitor în ipoteza normativă
prevăzută de art. 219 din HG 1391/2006, respectiv ipoteza scoaterii de sub urmărire penală, a
încetării urmăririi penale ori a achitării. Recurentul nu a invocat în cuprinsul motivelor de recurs
faptul că reclamantul are calitatea de inculpat în vreun dosar penal, dovezile fiind doar în sensul
că are calitatea de persoană vătămată. În aceste condiții, în mod legal s-a dispus restituirea
permisului de conducere.
11. Măsura suspendării dreptului de a conduce un autovehicul. Prescripţia
executării unei atari măsuri. Dispunere măsură prin procesul – verbal de contravenţie
Rezumat:
Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în termen de 5 ani
de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la executare, cu
menţiunea suplimentară de la art. 132 lit. b din O.G. nr. 92/2003 că termenul de prescripţie
este suspendat în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege,
cum, spre exemplu, prevede art. 32 din O.G. nr. 2/2001. Efectele procesului-verbal de
contravenţie fiind suspendate până la pronunţarea deciziei judecătoreşti, termenul de
prescripţie a executării sancţiunii complementare a fost respectat. Prelungirea măsurii dispusă
de şeful poliţiei rutiere nu înseamnă aplicare sancţiune complementară, ci numai punere în
executare, cu prelungirea perioadei de suspendare cu 30 de zile conform art. 118 alin. 4 şi 5
din O.U.G. nr. 195/2002, posibilitate prevăzută de lege în favoarea sa, fiind respectate astfel
dispoziţiile deciziei nr. 8/2018 pronunţată în recurs în interesul legii.
(Dosar 4215/86/2018 – Decizia nr. 518 din 8.07.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 17.12.2018, sub număr 4.../86/2018, reclamantul A. în
contradictoriu cu instituţia pârâtă Inspectoratul Judeţean de Poliţie B. a solicitat a se dispune
suspendarea executării efectelor Dispoziţiei nr. 599028 din data de 04.12.2018 emisă de către
Şeful Serviciului Rutier din cadrul IPJ B. şi în consecinţă înlăturarea măsurii suspendării
dreptului de a conduce autovehicule pe o perioada de 120 de zile începând cu data de
23.12.2018 - 21.04.2019, instituită în temeiul dispoziţiilor art. 118 alin.4, 5 din O.U.G. nr.
195/2002, până la pronunţarea instanţei de fond cu privire la anularea actului administrativ, cu
cheltuieli de judecată.
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La data de 16.01.2019 reclamantul a depus la dosar cerere de completare la acţiunea în
contencios administrativ, solicitând în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie B. a se
dispune anularea Dispoziţiei nr. 599028 din data de 4.12.2018 emisă de către Şeful Serviciului
Rutier din cadrul I.P.J. B., şi în consecinţă înlăturarea măsurii suspendării dreptului de a
conduce autovehicule, pe o perioadă de 120 de zile începând cu data de 23.12.2018 21.04.2019, instituită în temeiul dispoziţiilor art. 118 alin.4 şi 5 din O.U.G. nr. 195/2002,
urmare a comunicării răspunsului la cererea de revocare a actului administrativ; suspendarea
executării efectelor Dispoziţiei nr. 599028 din data de 4.12.2018 emisă de către Şeful
Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. B., şi în consecinţă înlăturarea măsurii suspendării dreptului
de a conduce autovehicule, pe o perioada de 120 de zile începând cu data de 23.12.2018 21.04.2019, instituită în temeiul dispoziţiilor art. 118 alin.4 şi 5 din OU.G. nr. 195/2002, până
la pronunţarea instanţei de fond cu privire la anularea actului administrativ; cu cheltuieli de
judecată.
Prin sentinţa nr. 107 din 14 februarie 2019, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtul
Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. A anulat Dispoziţia nr. 599028/04.12.2018 emisă de Şeful
Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. B. A constatat cererea de suspendare a dispoziţiei rămasă
fără obiect. A obligat pârâtul să plătească reclamantului cheltuieli de judecată de 1.450 lei.
Executorie de drept.
Prin încheierea din 18.03.2019, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal a admis cererea de îndreptare eroare materială strecurată în dispozitivul sentinţei nr.
107 din 14.02.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ şi
fiscal, cerere formulată de petentul pârât Inspectoratul de Poliţie Judeţean B., reclamant fiind
A. A dispus îndreptarea erorii materiale din dispozitivul sentinţei nr. 107/14.02.2019 a
Tribunalului Suceava în sensul că la aliniatul cinci şi şase, în loc de „Executorie de drept. Cu
drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare” a fost menţionat: „Executorie de drept
privind cererea de suspendare” şi „Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare
pentru cererea în anulare şi în termen de 5 zile de la comunicare pentru cererea de
suspendare”. Au fost menţinute celelalte dispoziţii din sentinţă.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâtul Inspectoratul de
Poliţie Judeţean B., criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâtul a arătat că sentinţa instanţei de fond este nelegală, iar
instanţa de fond a dat o interpretare greşită textului legal aplicabil cauzei. Astfel Dispoziţia
Şefului Serviciului Rutier a fost emisă în conformitate cu prevederile art. 118, alin. 4 din OUG
195/2002 „în termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa
a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul
este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda
permisul de conducere”. Rezultă de aici că măsura complementară a suspendării dreptului de a
conduce începe să curgă de la momentul predării permisului de conducere de către persoana
faţă de care s-a dispus măsura, această condiţie reprezentând singura modalitate efectivă de
control a aducerii la îndeplinire a sancţiunii complementare menţionate. Dacă termenul de
suspendare a dreptului de a conduce ar începe să curgă de la data pronunţării hotărârii de către
instanţă, atunci norma legală anterior menţionată (art. 118, alin. 4 din O.U.G. nr. 195/2002) ar
fi lipsită de substanţă şi s-ar crea o sincopă în sistemul legislativ. Astfel, singurul motiv pentru
care legiuitorul ar prevede acest termen de 15 zile de predare a permisului de conducere ar fi
pentru a se putea exercita un control efectiv asupra executării măsurii, termenul acesteia
începând să curgă de la data predării.
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De asemenea, potrivit art. 118 alin. 5 din OUG 195/2002 nerespectarea obligaţiei
prevăzute de art. 118, alin. 4 din OUG 195/2002 în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de
zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.
Din aceste două articole rezultă următoarele două situaţii:
1. Procesul având ca obiect plângere contravenţională, rămâne definitiv şi reclamantul
este obligat ca în termen de 15 zile de la pronunţare să predea permisul şi măsura suspendării
curge de la momentul predării efective a permisului.
2. Procesul având ca obiect plângere contravenţională, rămâne definitiv şi reclamantul
este obligat ca în termen de 15 zile de la pronunţare să predea permisul, însă nu face acest lucru
şi prin urmare se aplică sancţiunea prevăzută de art. 118 alin.5 din OUG 195/2002, pe lângă
perioada de suspendare prevăzută în procesul verbal se mai aplică 30 de zile pentru nepredarea
permisului.
Prin decizia nr. 165/27.02.2015 Tribunalul Botoşani a respins plângerea împotriva
procesului verbal seria PBTX nr. 342694/24.04.2013 şi din acest moment A. era obligat ca în
termen de 15 zile să predea permisul de conducere, lucru care nu l-a făcut, cu rea-credinţă,
continuând să conducă maşina personală şi prin urmare a fost luată prin Dispoziţia Şefului
Serviciului Rutier măsura suspendării de 90 zile (luată prin procesul verbal) întrucât nu a fost
executată şi 30 zile pentru nerespectarea prevederilor art. 118 alin.4 din OUG 195/2002.
Cu privire la prescripţia executării sancţiunii a arătat pârâtul următoarele: În cauză se
aplică prevederile art. 215 alin. l şi 2 din Codul de procedură fiscală. Astfel, potrivit celor două
articole, amenzile contravenţionale se prescriu în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care a luat naştere acest drept. Prin urmare dreptul a luat naştere în data
de 24.04.2013 prin procesul verbal de sancţionare. Potrivit art.215 alin. 1 termenul de 5 ani
începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor în care a luat naştere dreptul. Drept
concluzie termenul curge de la 01.01.2014 şi 5 ani se împlinesc la data de 01.01.2019.
Dispoziţia prin care i-a fost adus la cunoştinţă că nu a executat cele 90 de zile şi că mai
are de executat plus 30 zile, întrucât nu a predat permisul, a fost emisă în data de 04.12.2018,
perfect legal şi în termenul de 5 ani. Spre nefericirea lui A. au mai lipsit câteva zile până să se
împlinească termenul de 5 ani.
Aplicarea celor 30 de zile nu este prescrisă, aşa cum susţine instanţa de fond, întrucât
măsura a fost aplicată în temeiul legii potrivit art. 118 alin. 5 din OUG 195/2002, la data de
04.12.2018, dispoziţiile Codului civil cu privire la prescripţie nu se aplică, nefiind vorba de un
drept material la acţiune. Pentru aceste 30 de zile nu există niciun temei legal care să prevadă
perioada în care trebuie aplicate. Ele se aplică în termenul de 5 ani, în momentul în care există
informaţii cu privire la faptul că reclamantul nu a predat permisul în termenul prevăzut de lege.
Prin dispoziţia respectivă s-au aplicat doar 30 de zile de suspendare, cu privire la cele
90 de zile a fost informat că trebuie şi acestea executate. În opinia instanţei de fond, dacă nu se
predă permisul şi ulterior se aplică cele 30 de zile de suspendare, nu este legal. Din acest
raţionament înseamnă că este legal să nu predai permisul, să circuli cu el suspendat şi dacă trec
cei 5 ani ai scăpat „basma curată”.
Faţă de cele expuse, a solicitat admiterea recursului şi, pe cale de consecinţă, respingerea
acţiunii formulată de reclamant.
Prin întâmpinarea depusă la data de 7 mai 2019 reclamantul a solicitat respingerea
recursului ca nefondat, apreciind că instanţa de fond a interpretat corect legislaţia incidenţă
soluţionării litigiului, pentru următoarele argumente:
Nu este dat motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct.8 Cod procedură civilă, în ceea ce
priveşte pretinsa interpretare eronată a legislaţiei incidente privind emiterea actului
administrativ contestat (în temeiul art. 94 din OUG nr.105/2002, aşa cum a fost interpretat de
ÎCCJ prin Decizia 8/2018).
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Criticile recurentului vizează exclusiv interpretarea legislaţiei cu privire la prescripţia
executării sancţiunilor complementare, ori motivele de nelegalitate ale actului administrativ
contestat vizează necompetenţa şefului poliţiei rutiere de a emite Dispoziţiei 599028 din
4.12.2018, respectiv imposibilitatea ca printr-un act administrativ separat să se aplice
sancţiunea complementară a suspendării cu precizarea temeiului şi a intervalului de timp pentru
care se dispune.
În acord cu considerentele Deciziei ÎCCJ nr. 8/2018 privind examinarea sesizării
formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Ploieşti referitor la unele probleme de
drept (considerentele 62-66), respectiv Deciziei nr. 49/2017 privind examinarea sesizării
formulate de Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
în Dosarul nr. 385/262/2016 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept (considerentele 20-22), reclamantul a invocat nelegalitatea Dispoziţiei
nr.599028 din 4.12.2018, având în vedere că prin actul administrativ contestat (emis în baza
art. 94 din OUG nr.105/2002) nu se putea pune în executare aplicarea sancţiunii complementare
a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 zile.
A arătat reclamantul că a formulat plângere către şeful Serviciului Rutier din cadrul IPJ
B., în vederea revocării Dispoziţiei nr.599028 din 4.12.2018 emisă de către Şeful Serviciului
Rutier din cadrul IPJ B., şi în consecinţă a înlăturat măsura suspendării dreptului de a conduce
autovehicule, pe o perioada de 120 de zile începând cu data de 23.12.2018 -21.04.2019,
instituită în temeiul dispoziţiilor art. 118 alin. 4, 5 din O.U.G. nr.195/2002.
Reclamantul a formulat cerere de revocare a actului administrativ, comunicat verbal,
prin care s-a dispus nelegal măsura suspendării dreptului de a conduce autovehicule, pe o
perioadă de 120 de zile începând cu data de 31.08.2018, instituită în temeiul art. 103 alin. 1 lit.
c din O.U.G. nr. 195/2002, plângere formulată în condiţiile art.7 din Legea nr. 554/2004, pârâtul
refuzând însă revocarea actului atacat.
Ulterior sesizării instanţei de judecată, reclamantului i s-a comunicat răspunsul la
cererea de revocare a actului administrativ, respectiv adresa nr.606802 din 18.12.2018, prin
care i s-a respins cererea de revocare a Dispoziţiei nr.599028 din 4.12.2018 emisă de către Şeful
Serviciului Rutier din cadrul IPJ B.
Există elemente de nelegalitate a Dispoziţiei nr.599028 din 4.12.2018, având în vedere
că prin actul administrativ contestat (emis în baza art. 94 din OUG nr.105/2002) nu se putea
pune în executare aplicarea sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce pe
o perioadă de 90 zile.
Aşadar, în prezent, nu există posibilitatea ca printr-un act administrativ separat să se
aplice sancţiunea complementară a suspendării cu precizarea temeiului şi a intervalului de timp
pentru care se dispune, cu excepţia situaţiei particulare a ipotezei prevăzute la art. 96 alin. (4)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 (dat fiind mecanismul juridic de
sancţionare suplimentară, datorat cumulului unor puncte acumulate din mai multe fapte).
Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 (art. 1
pct. 34), şeful politiei rutiere are competenţa de a dispune sancţiunea complementară a
suspendării dreptului de a conduce exclusiv în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare. În
celelalte cazuri, prevăzute la art. 100 alin. 3, art. 101 alin. 3 şi art. 102 alin. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, competenţa aparţinând exclusiv agentului constatator, care
trebuie să aplice sancţiunea prin procesul-verbal de contravenţie pe care îl întocmeşte.
Astfel, şeful Serviciului Rutier din cadrul IPJ B., prin Dispoziţia nr. 599028 din
4.12.2018, în mod nelegal, a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile,
invocând incidenţa art. 118 alin.4, 5 OUG nr. 195/2002, motivat de „respingerea actului de
către Tribunalul Botoşani a plângerii formulate împotriva procesului verbal de contravenţie
seria PBTX nr.342694 din 24.04.2013”.
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Există o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ atacat de reclamant,
în sensul că a fost emis cu încălcarea dispoziţiilor din OUG nr. 195/2002 care sancţionează
fapta reclamantului şi pentru care OUG nr. 195/2002 prevede suspendarea exercitării dreptului
de a conduce.
În mod corect, tribunalul a constatat că prin actul contestat pârâtul a dispus încă o dată
asupra măsurii complementare a suspendării exercitării dreptului reclamantului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice pentru perioadă de 90 zile, în condiţiile în care măsura a fost
deja luată prin procesul verbal de contravenţie.
În raport de cele mai sus reţinute sunt şi considerentele din Decizia nr. 8/2018 a Î.C.C.J.
care, soluţionând recursul în interesul legii, la pct. 66 a arătat că în prezent nu există posibilitatea
ca printr-un act administrativ separat să se aplice sancţiunea complementară a suspendării cu
precizarea temeiului şi a intervalului de timp pentru care se dispune, cu excepţia situaţiei
particulare a ipotezei prevăzute la art. 96 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 (dat fiind
mecanismul juridic de sancţionare suplimentară, datorat cumulului unor puncte acumulate din
mai multe fapte).
Cum nu sunt incidente niciuna dintre situaţiile premise care să impună aplicarea
dispoziţiilor art. 118 din OUG nr. 195/2002, având în vedere că actul administrativ contestat a
fost emis de şeful poliţiei rutiere, în calitate de organ necompetent în a pune în executare
sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce, a opinat reclamantul că se
creează o certitudine de nelegalitate a actului administrativ contestat.
Astfel, necompetenţa şefului poliţiei rutiere de a dispune sancţiunea complementară a
suspendării dreptului de a conduce în cazurile prevăzute la art. 100 alin. 3, art. 101 alin. 3 şi art.
102 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 a fost statuată prin interpretarea
dată de ÎCCJ prin Decizia nr.8/20l8.
Competenţa exclusivă în cazurile prevăzute la art. 100 alin. 3, art. 101 alin. 3 şi art. 102
alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, de a aplica şi a dispune sancţiunea
complementară a suspendării dreptului de a conduce revine agentului constatator, care trebuie
să aplice sancţiunea prin procesul-verbal de contravenţie pe care îl întocmeşte, şi nu şefului
poliţiei rutiere, care potrivit art. 96 alin. 4 din OUG 195/2002 dispune suspendarea exercitării
dreptului dc a conduce exclusiv în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare (în cazul
cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune
de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe
titularul permisului de conducere.).
A solicitat reclamantul a se avea în vedere considerentele exprimate în pct. 63-66 din
Decizia nr. 8/2018 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curţii
de Apel Ploieşti referitor la unele probleme de drept, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 501 din 19 iunie 2018.
Competenţa exclusivă în cazurile prevăzute la art. 100 alin. 3, art. 101 alin. 3 şi art. 102
alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, de a aplica şi a dispune sancţiunea
complementară a suspendării dreptului de a conduce revine agentului constatator, care trebuie
să aplice sancţiunea prin procesul-verbal de contravenţie pe care îl întocmeşte, şi nu şefului
poliţiei rutiere.
Ori, prin Dispoziţia nr.599028 din 4.12.2018 - act administrativ separat - în mod nelegal,
şeful poliţiei rutiere nu avea competenţa să aplice sancţiunea complementară a suspendării cu
precizarea temeiului şi a intervalului de timp pentru care se dispune, fiind emis în condiţii de
nelegalitate (conform dezlegărilor din Decizia nr. 49/2017 şi Decizia nr. 8/2018 ale ÎCCJ,
obligatorii pentru instanţe în temeiul dispoziţiilor art. 521 Cod procedură civilă).
În acelaşi sens sunt incidente şi considerentele pct. 21 din Decizia nr. 49/2017 privind
examinarea sesizării formulate de Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios
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administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 385/262/2016 în vederea pronunţării unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
616 din 31 iulie 2017.
Pentru aceste considerente, a solicitat reclamantul respingerea recursului, reţinând
incidenţa Deciziei ÎCCJ nr.8/2018, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.
Analizând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 pct. 8 C.p.c.,
se constată că acesta este întemeiat, pentru considerentele care urmează:
Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat anularea dispoziţiei nr. 599
028/04.12.2018 prin care s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice pentru o perioadă majorată de 120 zile în baza art. 118 alin. 2, 4 şi 5 din
OUG nr. 195/2002, ca urmare a respingerii definitive prin decizia nr. 1272/27.02.2015 a
plângerii contravenţionale, suspensive de executare, formulate împotriva procesului verbal
seria PBTX nr. 342694/24.04.2013 şi a nepredării voluntare a permisului de conducere de către
reclamant.
În esenţă, acesta a motivat că prin emiterea dispoziţiei nr. 599028/04.12.2018 se încalcă
prevederile OUG nr. 195/2002, precum şi DSUÎCCJ nr. 8/2018.
Însă, astfel cum susţine recurentul, conform art. 121 alin. 2 din OUG nr. 195/2002
executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se
prescrie sancţiunea contravenţională principală, iar potrivit art. 131 alin. 1 din OG nr. 92/2003
dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data
de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept, cu menţiunea de la alin.
2 că termenul de prescripţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi creanţelor provenind din amenzi
contravenţionale.
Rezultă de aici că executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la
executare, cu menţiunea suplimentară de la art. 132 lit. b din OG nr. 92/2003 că termenul de
prescripţie este suspendat în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este
prevăzută de lege, cum, spre exemplu, prevede art. 32 din OG nr. 2/2001.
Prin urmare, procesul verbal de contravenţie fiind emis la 24.04.2013, iar efectele sale
suspendate până la pronunţarea deciziei nr. 1272/27.02.2015, rezultă că termenul de prescripţie
a executării sancţiunii complementare aplicate reclamantului-intimat a fost respectat.
Prin decizia nr. 8/2018 pronunţată de ÎCCJ în recurs în interesul legii s-a stabilit că în
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, neconsemnarea, în cuprinsul procesului - verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei, a sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, a intervalului
de timp în care acesta este suspendat şi a temeiului juridic este sancţionată cu nulitatea relativă
parţială a procesului-verbal, condiţionată de producerea unei vătămări care nu poate fi înlăturată
decât prin anularea măsurii privind reţinerea permisului de conducere.
În motivare, printre altele, ÎCCJ a reţinut că în cazul comiterii unei contravenţii de natura
celei descrise anterior, măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului de conducere are
natura juridică a punerii în executare a sancţiunii complementare a suspendării exercitării
dreptului de a conduce, reglementată de legiuitor ca fiind obligatoriu de aplicat împreună cu
sancţiunea principală, fără a fi lăsată la aprecierea organului constatator, ca o consecinţă a
legăturii directe în care se află cu fapta sancţionată şi a pericolului social sporit al acesteia (parag
62 şi 56). În continuare, în limitele şi faţă de obiectul sesizării, la parag. 66 se concluzionează
că în prezent, nu există posibilitatea ca printr-un act administrativ separat să se aplice sancţiunea
complementară a suspendării cu precizarea temeiului şi a intervalului de 6timp pentru care se
dispune, cu excepţia situaţiei particulare a ipotezei prevăzute la art. 96 alin. (4) din Ordonanţa
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de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 (dat fiind mecanismul juridic de sancţionare
suplimentară, datorat cumulului unor puncte acumulate din mai multe fapte).
Extrăgând din context această ultimă aserţiune reclamantul susţine că emitentul
dispoziţiei atacate nu avea competenţa întocmirii sale pe motiv că sancţiunea complementară
se poate aplica prin act administrativ separat cu indicarea temeiului de drept şi a perioadei numai
în ipoteza art. 96 alin. 4 din OUG nr. 195/2002.
Or, în speţă şeful poliţiei rutiere nu a aplicat sancţiunea complementară, ci numai a
dispus punerea în executare, cu prelungirea perioadei de suspendare cu 30 de zile conform art.
118 alin. 4 şi 5 din OUG nr. 195/2002, posibilitate prevăzută de lege în favoarea sa, cum rezultă,
mutatis mutandis, atât din interpretarea în context a parag. 66 din decizia nr. 8/2018, cât şi din
aplicarea art. 104 din OUG nr. 195/2002, în baza aceluiaşi principiu de simetrie.
Faţă de cele ce preced, Curtea constată că recursul este fondat, drept care, văzând
prevederile art. 496 alin. 2 C.p.c., îl va admite, va casa în parte sentinţa atacată şi va respinge
ca neîntemeiată cererea de anulare a dispoziţiei nr. 599028/04.12.2018.
12. Interpretarea dispoziţiilor art. 72 Cod procedură civilă. Chemarea în garanţie
a emitentului anexelor certificatului de conformitate.
Rezumat:
Prin acţiunea dedusă judecăţii reclamanta contestă refuzul nejustificat exprimat în scris
de pârâtele recurente cu privire la cererile reclamantei constând în emiterea deciziilor de plată
şi acordării plăţilor compensatorii aferente măsurii 214 – pachetul 5 – agricultură ecologică
– varianta 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile – (art. 2 alin. 1, lit. i din Legea nr.
554/2004), precum şi refuzul aceloraşi pârâte de a răspunde – în termenul legal – unor
solicitări formulate în acelaşi sens de către reclamantă (art. 2 alin. 1 lit. h) din Legea nr.
5545/2004).
Pârâtele recurente au formulat cerere de chemare în garanţie a SC C. SRL în
conformitate cu prevederile art. 72 Cod procedură civilă, sugerând instanţei că, în opinia sa,
refuzul exprimat prin adresele comunicate reclamantei de a achita acesteia plăţile
compensatorii pentru anii 2010 – 2016 nu este unul nejustificat în sensul dispoziţiilor art. 2
alin. 1 lit. i) din Legea nr. 554/2004, întrucât anexele certificatelor de conformitate prezentate
de reclamantă conţin menţiuni ale chematului în garanţie – societate care nu avea aprobările
legale de a funcţiona ca organism de inspecţie şi certificare – documentele prezentate de
reclamantă fiind calificate de recurentă ca documente neconforme.
În mod constant în doctrină şi jurisprudenţă, în interpretarea dispoziţiilor art. 72 Cod
procedură civilă, s-a afirmat că instituţia cererii de chemare în garanţie se întemeiază pe
existenţa unei obligaţii de garanţie sau despăgubire şi poate fi formulată nu numai în cazul
drepturilor garantate legal şi convenţional, care reies din lege sau convenţie, ci şi ori de câte
ori partea care ar cădea în pretenţii s-ar putea întoarce împotriva altei persoane cu o cerere
în despăgubire.
În materia contenciosului administrativ în afara situaţiei expres reglementată de
dispoziţiile art. 16 (2) din Legea nr. 554/2004 (chemarea în garanţie a superiorului ierarhic
care a dat ordin scris pentru elaborarea/sau nu a actului administrativ supus controlului de
legalitate) pentru orice alte ipoteze, de principiu, este admisibilă chemarea în garanţie a unei
terţe persoane sub condiţia verificării îndeplinirii condiţiilor generale impuse de prevederile
art. 72 Cod procedură civilă mai sus menţionate.
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În speţă, în raport de obiectul acţiunii reclamantei, niciuna dintre condiţiile impuse de
dispoziţiile art. 72 Cod procedură civilă nu sunt îndeplinite pentru ca cererea pârâtei privind
chemarea în garanţie a SC C. SRL să fie admisibilă.
(Decizia nr. 595 din10 septembrie 2019, dosar nr. 373/39/2018/a1)
Hotărârea:
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată iniţial pe rolul Curţii de Apel Suceava
sub nr. .../39/2018, la data de 11.06.2018, reclamanta S.C. A. S.R.L. B.– fostă S.C. A. S.R.L.
E. – prin administrator D., a chemat în judecată pe pârâtele Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură – Centrul Judeţean B., Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
competenţa de soluţionare a cauzei fiind declinată în favoarea Tribunalului Botoşani prin
sentinţa nr. 132/03.12.2018.
Tribunalul Botoşani, astfel învestit la data de 01.02.2019, a solicitat reclamantei să-şi
precizeze obiectul acţiunii, iar aceasta a învederat că a înţeles să ceară:
1 - Obligarea pârâtelor, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti, la soluţionarea cererii înregistrate sub nr. 3576/27.04.2018, în sensul emiterii
deciziilor de plată şi acordării plăţilor compensatorii aferente măsurii 214 - pachetul 5 agricultură ecologică - varianta 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile, după cum urmează:
a) pentru anul 2010 - 22.909,66 lei, reprezentând ajutor specific pentru îmbunătăţirea
produselor agricole în sectorul agricultură ecologică şi dobânda legală în valoare totală de
7.569,41 lei;
b) pentru anul 2011 - 16.558,5 lei reprezentând ajutor specific pentru îmbunătăţirea
produselor agricole în sectorul agricultură ecologică şi dobânda legală în valoare totală de
5.470,98 lei;
c) pentru anul 2012 - 2314,53 lei reprezentând ajutor specific pentru îmbunătăţirea
produselor agricole în sectorul agricultură ecologică şi dobânda legală în valoare totală de
764,74 lei;
d) pentru anul 2013 - 3.094,40 lei reprezentând ajutor specific pentru îmbunătăţirea
produselor agricole în sectorul agricultură ecologică şi dobânda legală în valoare totală de
1022,38 lei şi 679.134,09 lei reprezentând sprijin financiar aferent Măsurii 214 - pachetul 5 agricultură ecologică - varianta 5.1 şi dobânda legală în valoare totală de 226.105,02 lei;
e) pentru anul 2014 - 684.986,45 lei reprezentând sprijin financiar aferent Măsurii 214
- pachetul 5 - agricultură ecologică - varianta 5.1 şi 684.986,45 lei reprezentând contravaloare
sancţiune multianuală conform deciziei de plată nr. 2806861/25.06.2015 revizuită şi dobânda
legală în valoare totală de 433.740,29 lei;
f) pentru anul 2015 - 684.986,45 lei reprezentând sprijin financiar aferent Măsurii 214
- pachetul 5 - agricultură ecologică - varianta 5.1 şi 684.986,45 lei reprezentând contravaloare
sancţiune multianuală conform deciziei de plată nr. 19191028/14.10.2016 şi dobânda legală în
valoare totală de 180.209,21 lei, faţă de refuzul nejustificat de soluţionare a cererii manifestat
prin Adresa nr. 470/29.05.2018.
Reclamanta a indicat ca temei de drept pentru petitul nr. 1 art. 1 alin. 1, art. 2 alin. 1 lit.
i), art. 2 alin. 2, art. 8 alin. 1, art. 10, art. 18 alin. 1 Legea 554/2004 şi a precizat că, faţă de
aceste dispoziţii, prin Adresa nr. 470/29.05.2018, APIA a susţinut că nu va răspunde cererii A.
până ce nu se va soluţiona definitiv acţiunea din dosarul nr. 2726/40/2017 şi că, aşadar, APIA
nu a răspuns cererii reclamantei înregistrată sub nr. 3576/27.04.2018, motiv pentru care, în
virtutea art. 8 alin. 1 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a cerut instanţei de judecată să
oblige APIA să îi soluţioneze cererea prin emiterea deciziilor de plată şi acordarea plăţilor
compensatorii, actul juridic la care se referă petitul nr. 1 fiind Cererea înregistrată la APIA sub

66

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

nr. 3576/27.04.2018, iar refuzul nejustificat de soluţionare a cererii fiind manifestat prin Adresa
nr. 470/29.05.2018.
- 2: Obligarea APIA, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti, la soluţionarea Cererii de plată nr. BT38303 din data de 10.06.2016 şi a
Contestaţiei administrative din data de 3.11.2017 în sensul obligării APIA la emiterea unei noi
Decizii de plată prin care să îi acorde inclusiv plăţile compensatorii pentru Măsura 214 pachetul 5 - agricultură ecologică - varianta 5.1. - culturi agricole pe terenuri arabile aferente
anului 2016 în cuantum de 637.872,40 lei şi dobânda legală în valoare totală de 35.663,33 lei,
faţă de refuzul parţial nejustificat de soluţionare a cererii de plată nr. BT28101110.06.2016
manifestat prin decizia de plată nr. 21101028/2.10.2017 şi prin refuzul nejustificat de
soluţionare a contestaţiei administrative din data de 2.11.2017 manifestat prin răspunsul
înregistrat la A. sub nr. 1128/8.12.2017
Reclamanta a indicat ca temei de drept pentru petitul nr. 2: art. 1 alin. 1, art. 2 alin. 1
lit. i), art. 2 alin. 2, art. 8 alin. i, art. 10, art. 18 alin. 1 Legea 554/2004, şi a precizat că, faţă de
aceste dispoziţii, prin Decizia de plată nr. 23391038/3.10.2017 şi prin refuzul nejustificat de
soluţionare a Contestaţiei administrative din data de 3.11.2017 manifestat prin Răspunsul la
contestaţia administrativă înregistrat la A. sub nr. 1158/8.12.2017, APIA a refuzat să
soluţioneze Cererea de plată nr. BT38303 din data de 10.06.2016, precum şi Contestaţia
administrativă din data de 3.11.2017.
Reclamanta a arătat că APIA nu a răspuns cererii sale, motiv pentru care, în virtutea art.
8 alin. 1 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a cerut instanţei de judecată să oblige APIA să
îi soluţioneze cerere prin emiterea deciziei de plată şi acordarea plăţilor compensatorii, actele
juridice la care se referă petitul nr. 2 fiind Cererea de plată nr. BT38303 din data de 10.06.2016,
Contestaţia administrativă din data de 03.11.2017, precum şi refuzul nejustificat de soluţionare
a cererii manifestat prin Decizia de plată nr. 23391038/3.10.2017 şi prin Răspunsul la
contestaţia administrativă înregistrat la A. sub nr. 1158/8.12.2017.
- 3: Obligarea APIA la plata de penalităţi în cuantum de 1.000 lei, pentru fiecare zi de
întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, în situaţia neîndeplinirii
în termen a obligaţiilor stabilite de instanţă cu privire la capetele 1 şi 2 din petitul acţiunii, în
temeiul art. 18 alin. 5 din Legea nr. 554/2004.
- 4: obligarea conducătorilor APIA la plata amenzii de 20% din salariul minim brut pe
economie pe zi de întârziere, în situaţia neîndeplinirii în termen a obligaţiilor stabilite de
instanţă, în temeiul art. 18 alin. 8 raportat la art. 24 din Legea nr. 554/2004.
- 5: obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu
conform art. 453 Cod procedura civilă.
Pârâtele Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură - Centrul Judeţean au depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat
respingerea ca inadmisibilă şi în subsidiar ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată
formulată.
De asemenea, pârâta APIA a solicitat introducerea în cauză a Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, conform art. 161 din Legea 554/2004, întrucât C. are aprobarea MADR
ca organism de inspecţie şi certificare pentru desfăşurarea pe teritoriul României a activităţilor
de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică începând cu luna ianuarie 2015.
De asemenea, pârâta a invocat excepţia inadmisibilităţii petitelor referitoare la
obligarea APIA la plata dobânzii legale pentru campaniile 2010-2016, cuprinse în petitele 1 şi
2 din cererea de chemare în judecată, învederând că actele administrative contestate în cauză
(decizii de plată, răspunsuri la contestaţiile formulate, respectiv răspunsuri la diferite adrese),
aşa cum sunt detaliate în cererea de chemare în judecată, nu sunt acte administrative fiscale, ci
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doar acte administrative, motiv pentru care în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 182 alin.
1 şi 2 din Legea nr. 207/2015.
Pârâtele au mai invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, în raport de prevederile art.
1 alin. 1, art. 2 alin. 1 lit. c, art. 7 alin. 1, art. 8 alin. 1 din Legea 554/2004, învederând că,
potrivit dispoziţiile legale citate cât şi obiectului cererii de chemare în judecată (respectiv
capetele de cerere 1 şi 2), Adresa nr. 3576/25.05.2018 emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură - Centrul Judeţean nu întruneşte condiţiile legale pentru a putea face obiectul
unei acţiuni în contencios administrativ cu privire la acordarea pachetului 5 - Măsura 214, iar
prin adresa 3576/25.05.2018, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul
Judeţean a formulat răspuns la Cererea de plată „reprezentând ultima solicitare de soluţionare
amiabilă a situaţiei litigioase ivite între A. S.R.L. şi APIA ca urmare a nerecunoaşterii
valabilităţii Certificatelor C. nr. 30093/29.07.2014 şi nr. 30094/29.07.2014”, cerere înregistrată
cu nr. 3576/27.04.2018.
De asemenea, pârâtele au invocat excepţia lipsei de obiect a cererii de chemare în
judecată în raport de capătul de cerere 1 lit. a - d, dat fiind că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură - Centrul Judeţean a pus în executare sentinţa civilă nr. 489/11.05.2017 a
Tribunalului Botoşani, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 3045/30.10.2017, aferente
dosarului civil nr. .../40/2015.
În ceea ce priveşte capătul 2 de cerere, pârâta a apreciat că cererea este tardivă pentru
anul 2016, termenul de prescripţie prevăzut de art. 11 din Legea 554/2004 fiind depăşit,
deoarece societatea reclamantă a depus cererea de plată nr. 1830731/10.06.2016 pentru
campania 2016 la APIA CJ, iar în cursul anului 2047, în urma gestionării cererii a fost emisă
Decizia de plată nr. 23391038/03.10.2017, act înregistrat la societate cu nr. 952/06.10.2017.
Societatea a formulat contestaţie administrativă împotriva acestei decizii înregistrată la APIA
CJ cu nr. 10444/06.11.2017, iar contestaţia reclamantei a fost soluţionată de către APIA CJ,
prin Adresa nr. 10444/07.12.2017, aceasta din urmă fiind înregistrată la S.C. A. S.R.L. A,
S.R.L. cu nr. 1158/08.12.2017, dată de la care a început să curgă termenul de 6 luni prevăzut
de art. 11 al. 1 lit. a) din Legea nr. 554/2004.
Pârâtele Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean au formulat şi cereri de chemare în garanţie
a SC C. SRL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea chematului
în garanţie la plata către APIA a sumelor pe care instanţa de judecată le va stabili cu titlu de
despăgubiri în cauză (reprezentând sprijin financiar campaniile 2014, 2015 şi 2016, dobânda
legală, penalităţi de întârziere, amendă, cheltuieli de judecată), pentru reclamanta A. SRL.
Chemata în garanţie C. SRL a depus întâmpinare prin care a invocat inadmisibilitatea în
principiu a cererii de chemare în garanţie raportat la art. 16 coroborat cu art. 28 alin. (1) din
Legea 554/2004 precum şi raportat la art. 72 alin. (1), art. 73, art. 74 alin. (2) Cod procedură
civilă, coroborate cu art. 64 Cod procedură civilă.
Prin răspunsul la întâmpinare S.C. A. S.R.L. a invocat excepţia inadmisibilităţii
cererilor de chemare în garanţie a C., motivat de faptul că în materia contenciosului
administrativ, admisibilitatea cererii chemare în garanţie este limitată la acele situaţii în care
pârâtul ar putea să invoce un drept faţă de chematul în garanţie, drept aflat într-o strânsă legătură
cu pretenţia reclamantului.
Prin încheierea de şedinţă din 27 martie 2019, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal a dispus următoarele:
- Disjunge capătul de cerere având ca obiect amendă pentru neexecutarea hotărârii
judecătoreşti – art. 24 din Legea nr. 554/2004 şi dispune formarea unui nou dosar, având
aceleaşi părţi, cu termen de judecată la data de 15.05.2019, cu citarea părţilor, în Camera de
Consiliu, pentru ora 9,30.
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- Respinge în principiu ca inadmisibile cererile de chemare în garanţie formulate în
cauză de către pârâtele APIA şi APIA, împotriva chematei în garanţie C. SRL.
Împotriva acestei încheieri, au declarat apel – recalificat în recurs prin încheierea de
şedinţă din 3 iunie 2019 - pârâtele Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean şi au solicitat admiterea
cererii de chemare în garanţie şi obligarea SC C. SRL la plata către APIA a sumelor pe care
instanţa de judecată le va stabili cu titlu de despăgubiri în prezenta cauză (reprezentând sprijin
financiar campaniile 2014, 2015, 2016, dobânda legală, penalităţi de întârziere, amendă,
cheltuieli de judecată), pentru reclamanta A. SRL; admiterea cererii de introducere în cauză a
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie a SC C. SRL, recurentele pârâte au
considerat că SC C. SRL este responsabilă de generarea situaţiei de fapt a litigiului promovat
de către SC A. SRL.
Invocând prevederile art. 72 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul in care
instanţa va trece peste susţinerile privind respingerea pe fondul cauzei a cererii de chemare in
judecată formulată de reclamantă, recurentele au solicitat, admiterea cererii de chemare în
garanţie si obligarea SC C. SRL la plata către A.P.I.A. a sumelor pe care instanţa de judecată
le va stabili cu titlu de despăgubiri in prezenta cauză (reprezentând sprijin financiar campaniile
2014, 2015 si 2016, dobândă legală, penalităţi de întârziere, amendă).
Astfel, au susţinut că în cauză nu se poate reţine culpa A.P.I.A., luând in considerare
faptul că aceasta a respectat dispoziţiile legale in vigoare şi a analizat cererile de sprijin ale
reclamantei, potrivit manualelor de proceduri aplicabile. Situaţia de fapt creată de către SC C.
nu poate fi imputată A.P.I.A. deoarece din moment ce pe anexele certificatelor de conformitate
a fost menţionat CUI 33411762 care aparţine SC C. SRL - societate care nu era aprobată ca si
organism de inspecţie şi certificare, A.P.I.A. apreciind că respectivele documente sunt
neconforme.
Mai mult, în baza Notei de control MADR nr. 306.783/16.12.2014 privind rezultatele
controlului efectuat la organismul de inspecţie şi certificare C.GmbH - Sucursala X./C. SRL,
angajamentul aferent M 214 - P5.1 s-a închis pentru nerespectare în anul 2014 şi în consecinţă,
în campania 2015, fermierul - reclamanta în cauză, nu mai putea solicita plăţi aferente acestui
pachet, fiind considerat angajament nou.
Având în vedere dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ statuează, raportat cu obiectul cererii, recurentele au arătat că:
Până în campania 2014 inclusiv, sprijinul acordat operatorilor în agricultura ecologică
a fost acordat din:
- bugetul UE - FEGA, în cazul celor aflaţi în perioada de conversie, în baza art. 68 alin.
(1) lit. (a) (ii) - îmbunătăţirea calităţii produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 73/2009
şi în baza HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii
produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
- şi din bugetul UE-FEADR, în cazul celor certificaţi ecologic, în baza PNDR 20072013 (Măsura 214-Plăţi de agro-mediu, Pachetul 5-Agricultura Ecologică, variantele de pachet:
1,2,3,4, 5).
Începând din campania 2015. din bugetul UE-FEADR, fermierii pot solicita sprijin
pentru Măsura 11-Agricultură ecologică (submăsura 1- sprijin pentru conversia la metodele de
agricultură ecologică şi submăsura 2 - sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură
ecologică) în baza PNDR 2014-2020.
În baza Ordinului MADR nr. 181/2012, cu modificările şi completările ulterioare /
Ordinului MADR nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului
CE nr, 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare, organismele de control (OC) I
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organismele de inspecţie si certificare (OIC) sunt aprobate de MADR. În lista OIC/OC aprobate
de MADR valabilă anului 2014 se regăsea C. GMBH-Sucursala X. cu RO-ECO-014.
În temeiul art. 3 şi art. 4 din Ordinul nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind
organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultură ecologică, precum şi în temeiul
art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Comisiei privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice, MADR a emis certificatul de aprobare nr. 14/28.11.2012 în
baza Deciziei nr. 69988/28.12.2012 pentru organismul de inspecţie şi certificare C.- GmbH
Sucursala X. CUI, J26/480/2005, cu sediul în România, loc. X. persoana responsabilă Y, cu
valabilitate nană în data de 27.12.2016.
Deşi organismul de inspecţie şi certificare C. GmbH Sucursala X., aprobat de MADR
funcţiona în condiţii normale, în data de 24.07.2014 se înfiinţează C. S.R.L, cu sediul ...având
ca asociat unic societatea germană C. GmbH, persoană responsabilă Y. Ulterior datei de
înfiinţare persoana responsabilă A trimis către MADR notificarea nr. 15/28.07.2014, prin care
anunţă „schimbarea locaţiei noastre de lucru pentru România, în C. S.R.L, cu sediul în ...", dar
nu a solicitat în nici un fel „recunoaşterea continuităţii dinspre sucursală spre noua entitate
funcţională".
În ceea ce priveşte certificatele de conformitate eliberate pentru operatorii înscrişi în
sistemul de agricultură ecologică s-a constat că, deşi aceste certificate purtau numărul de
identificare eliberat de MADR, respectiv RO - ECO -014 pentru C. GmbH Sucursala X, în
unele anexe aferente certificatelor a fost inserat C.U.I-ul societăţii nou înfiinţate (C. S.R.L, CUI
33411762). În data de 05.11.2014, C. SRL a formulat către MADR adresa nr. 29, prin care a
înaintat Organigrama C. împreună cu noile contracte de muncă şi colaborare pe care încheiate
cu personalul, precum şi fişa postului pentru fiecare angajat/ colaborator în parte.
Din analiza documentelor ataşate a reieşit faptul că persoanele care urmau să-si
desfăşoare activitatea în cadrul C. S.R.L au fost angajate începând cu data de 30.09.2014 şi
începeau activitatea cu data de 01.10.2014 - excepţie făcând dna Y. al cărei contract individual
de muncă a fost încheiat la data de 08.09.2014, urmând să înceapă activitatea la data de
15.09.2014. aspect de care instanţa de fond nu a ţinut cont la pronunţarea sentinţei recurate. Or,
faţă de aceste documente trimise de C. SRL nu se justifică în ce condiţii C. S.R.L si-a desfăşurat
activitatea de inspecţie începând cu data înfiinţării sale, având în vedere că persoanele care au
asemenea atribuţii au fost angajate mult mai târziu. Au menţionat în acest sens că, abia după 4
luni de la înfiinţare, respectiv în data de 27.11.2014 C. S.R.L a depus la MADR dosarul în
vederea obţinerii aprobării în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare
– aprobare acordată prin Decizia nr.2/26.01.2015 (dată de la care putea să desfăşoare activitatea
de inspecţie şi certificare)- În baza deciziei de aprobare a fost eliberat certificatul de aprobare
nr. 24, iar în acest sens a fost eliberat codul de identificare RO-ECO- 024.
Totodată, au subliniat faptul că, in baza Notei de control MADR nr. 306.783/ 16.12.2014
privind rezultatele controlului efectuat la organismul de inspecţie şi certificare C. GmbH Sucursala X./C. SRL, angajamentul aferent M 214 - P5.1 s-a închis pentru nerespectare în anul
2014 şi, în consecinţă, în campania 2015 fermierul, reclamanta în cauză, nu mai putea solicita
plăţi aferente acestui pachet, fiind considerat angajament nou.
Începând din campania 2015 şi până în prezent, în lista OlC/OC-urilor aprobate de
MADR, se regăseşte SC C. SRL - RO-ECO-24 (CUI-ul 33411762 / 23.07.2014).
În ceea ce priveşte „legătura" dintre C. GmBh - Sucursala X, una din sucursalele C.
Germania cu sediul în ...şi C. SRL(CUI 33411762 / 23.07.2014), recurentele au invocat Nota
de control MADR nr. 306.783/16.12.2014 privind rezultatele controlului efectuat la organismul
de inspecţie si certificare C.GmbH - Sucursala X./C. SRL. Astfel, au menţionat că operatorii
care au depus cereri unice de plată pe suprafaţă în campania 2014, solicitând plata aferentă
pachetului 5-Măsura 214, au la dosarul de cerere Master Certificat cu anexa aferentă cu sigla
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vechiului OIC (SC C.GmbH Sucursala X.), dar cu înscrierea CUI-ului C. SRL, neautorizat de
MADR sau au document justificativ neconform cu Ordinul MADR nr. 181/2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
Nerespectarea cerinţei obligativităţii OIC autorizat duce Ia excluderea de la plată a
fermierului pentru suprafaţa parcelelor necertificate, precum şi recuperarea sumelor primite în
campaniile anterioare, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, în conformitate cu OMADR
nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona
montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi
214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007 - 2013, precum şi
pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212, 214 şi schemelor de
sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2014.
Aşadar, având în vedere aceste constatări cuprinse in Nota de control nr.
306.783/16.12.2014 privind rezultatele controlului efectuat la organismul de inspecţie şi
certificare C. GmbH - Sucursale X./ C. SRL, A.P.I.A. a procedat la verificarea respectării
angajamentului privind menţinerea în sistemul de agricultură ecologică timp de 5 (cinci) ani de
la data solicitării sprijinului specific, conform prevederilor HG nr. 759/2010 cu modificările şi
completările ulterioare şi ale O.M.A.D.R. NR. 17/2011 cu modificările şi completările
ulterioare.
Astfel, potrivit dispoziţii legale mai sus invocate, certificatul de conformitate este
documentul care atestă menţinerea suprafeţei de teren în sistemul de agricultură ecologică.
Având în vedere că reclamanta S.C. A. SRL a prezentat certificatul de conformitate nr.
30093 /29.07.2014 şi anexele 1 şi 2 la acest certificat, anexe care au sigla organismului de
inspecţie C. Gmbh, însă Codul unic de înregistrare aparţine societăţii C. SRL, societate care la
data eliberării certificatului nu era aprobată de M.A.D.R. ca organism de inspecţie si certificare
pe teritoriul României, A.P.I.A. – Centrul Judeţean a procedat la efectuarea unei verificări
documentare şi faptice a cazului de suspiciune de nereguli, iar in urma acestor verificări au fost
emise titluri de creanţă pentru campaniile 2010-2013. De observat faptul că reclamanta SC A.
SRL şi-a asumat angajamentul de a menţine exploataţia în sistemul de agricultură ecologică pe
o perioadă de 5 ani şi de a aplica regulile şi principiile acesteia, stabilite prin Regulamentul
(CE) nr. S34/2007, în caz contrar urmând să restituie ajutorul specific, în conformitate cu
prevederile legislaţiei naţionale şi europene.
În ceea ce priveşte introducerea in cauză a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării
Rurale - MADR, recurentele au învederat următoarele:
În urma verificărilor efectuate de către Direcţia Generală Control Antifraudă şi Inspecţii
din cadrul MADR, concretizate în Nota de control nr. 306783/16.12.2014, a rezultat faptul că
Societatea C. Gmbh - Sucursala X. a emis certificate de conformitate, a efectuat inspecţii şi a
întocmit rapoarte de inspecţie, documente pe care a fost aplicată ştampila C. SRL - societate
care are aprobarea MADR ca organism de inspecţie şi certificare pentru desfăşurarea pe
teritoriul României a activităţilor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică începând cu
luna ianuarie 2015.
Ca urmare a acestui fapt, operatorii economici care au avut încheiate contracte de
prestări servicii cu C. Gmbh Sucursala X. şi a căror certificate de conformitate au fost emise în
baza unor rapoarte de inspecţie întocmite după data de 24.07.2014 care poartă ştampila
societăţii C. SRL nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului
specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.
Prin adresa nr. 43122/17.12.2014, MADR a înaintat către A.P.I.A. Nota de control nr.
306783/16.12.2014, aprobată de conducerea MADR, în vederea punerii in aplicare a
propunerilor dispuse şi analizarea documentaţiei de solicitare a sprijinului financiar pentru
sectorul agricultură ecologică la operatorii economici care au avut încheiate contracte de
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prestări service cu C. Gmbh – Sucursala X. şi a căror certificate de conformitate au fost emise
in baza unor rapoarte de inspecţie care poartă stampila societăţii C. SRL, întrucât societatea nu
este aprobată de MADR ca organism pentru desfăşurarea pe teritoriul României a activităţilor
de inspecţie si certificare ecologică. De asemenea, prin adresa nr. 114654/15.01.2015, MADR
a solicitat Direcțiilor pentru Agricultură Judeţene „identificarea operatorii clienţi ai C. Gmbh Sucursala X./C. şi de a-l informa cu privire la cele semnalate”.
Faţă de aspectele menţionate, având în vedere şi disp. art. 161 din Legea nr. 554/2004,
art. 3 şi art. 4 din Ordinul nr. 181/2012, precum şi în temeiul art. 27 din Regulamentul (CE) nr.
834/2007 al Comisiei privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, (...), au
considerat necesar ca prezentul litigiu să se judece în contradictoriu şi cu MADR, instituţie care
a întocmit Nota de control nr. 306783/16.12.2014 si respectiv instituţie care emite certificatele
de aprobare a organismelor de inspecţie si certificare in România.
Având in vedere cele expuse mai sus, au concluzionat în sensul admiterii cererilor,
casarea încheierea de şedinţă din data de 27.03.2019 pronunţată de Tribunalul Botoşani şi, pe
cale de consecinţă, să fie admise cererea de chemare in garanţie a SC C. SRL, precum şi cererea
de introducere in cauză a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.
Criticile sunt nefondate.
În esenţă, criticile de nelegalitate formulate de recurente supun analizei Curţii: stabilirea
obiectului acţiunii promovate de reclamanta SC A.SRL, precum şi verificarea compatibilităţii
dispoziţiilor art. 72 Cod procedură civilă cu specificul raporturilor juridice de drept
administrativ deduse judecăţii – analiză obligatorie pentru Curte din perspectiva dispoziţiilor
art. 28 (1) din Legea nr. 554/2004.
În acest sens, potrivit acţiunii dedusă judecăţii (după disjungerea capătului de cerere
având ca obiect amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti – art. 24 din Legea nr.
554/2004) reclamanta contestă refuzul nejustificat exprimat în scris de pârâtele recurente cu
privire la cererile reclamantei constând în emiterea deciziilor de plată şi acordării plăţilor
compensatorii aferente măsurii 214 – pachetul 5 – agricultură ecologică – varianta 5.1 - culturi
agricole pe terenuri arabile – (art. 2 alin. 1, lit. i din Legea nr. 554/2004), precum şi refuzul
aceloraşi pârâte de a răspunde – în termenul legal – unor solicitări formulate în acelaşi sens de
către reclamantă (art. 2 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 5545/2004).
Pârâtele recurente au formulat cerere de chemare în garanţie a SC C. SRL în
conformitate cu prevederile art. 72 Cod procedură civilă – sugerând instanţei că, în opinia sa,
refuzul exprimat prin adresele comunicate reclamantei de a achita acesteia plăţile compensatorii
pentru anii 2010 – 2016 nu este unul nejustificat în sensul dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. i) din
Legea nr. 554/2004 întrucât anexele certificatelor de conformitate prezentate de reclamantă
conţin menţiuni ale chematului în garanţie – societate care nu avea aprobările legale de a
funcţiona ca organism de inspecţie şi certificare – documentele prezentate de reclamantă fiind
calificate de recurentă ca documente neconforme.
În mod constant în doctrină şi jurisprudenţă, în interpretarea dispoziţiilor art. 72 Cod
procedură civilă, s-a afirmat că instituţia cererii de chemare în garanţie se întemeiază pe
existenţa unei obligaţii de garanţie sau despăgubire şi poate fi formulată nu numai în cazul
drepturilor garantate legal şi convenţional, care reies din lege sau convenţie, ci şi ori de câte ori
partea care ar cădea în pretenţii s-ar putea întoarce împotriva altei persoane cu o cerere în
despăgubire.
În materia contenciosului administrativ în afara situaţiei expres reglementată de
dispoziţiile art. 16 (2) din Legea nr. 554/2004 (chemarea în garanţie a superiorului ierarhic care
a dat ordin scris pentru elaborarea/sau nu a actului administrativ supus controlului de legalitate)
pentru orice alte ipoteze, de principiu, este admisibilă chemarea în garanţie a unei terţe persoane
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sub condiţia verificării îndeplinirii condiţiilor generale impuse de prevederile art. 72 Cod
procedură civilă mai sus menţionate.
În speţă, în raport de obiectul acţiunii reclamantei, astfel cum a fost calificat de Curte,
niciuna dintre condiţiile impuse de dispoziţiile art. 72 Cod procedură civilă nu sunt îndeplinite
pentru ca cererea pârâtei privind chemarea în garanţie a SC C. SRL să fie admisibilă.
Faţă de apărările şi pretenţiile formulate de reclamantă în sensul în care se consideră a
fi o persoană vătămată în sensul dispoziţiilor art. 2 (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004, urmare a
nesoluţionării de către recurente în termenul legal a solicitărilor reclamantei (art. 2 alin. 1 lit. h)
din Legea nr. 554/2004) sau al refuzului nejustificat de a soluţiona cererile reclamantei (art. 2
alin. 1 lit. i) din Legea nr. 554/2004, pârâtele recurente sunt ţinute să facă dovada contrarie,
părţi ale raportului juridic de drept administrativ fiind în exclusivitate părţile din litigiul dedus
judecăţii, neexistând motive temeinice pentru modificarea cadrului procesual din iniţiativa
pârâtelor-recurente.
13. Eliberarea certificatului de urbanism în scopul realizării unui branşament
individual subteran de gaze naturale.
Rezumat:
Certificatul de urbanism se eliberează, în principal, pentru obţinerea unei autorizaţii
de construire.
Astfel, art.7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 prevede că autorizaţia de construire se emite
pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel
mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, care cuprinde, în copie, şi certificatul de urbanism.
Certificatul de urbanism mai poate fi necesar, conform art. 6 alin. (6) din Legea nr.
50/1991, şi în următoarele situaţii: a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii; b) în
vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de «Studiu de
fezabilitate», potrivit legii; c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia
imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect: comasarea, respectiv
dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele; împărţeli ori comasări de parcele
solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură; constituirea unei
servituţi de trecere cu privire la un imobil.
Sintetizând, din perspectiva legislaţiei urbanismului, rolul certificatului de urbanism
este acela de a asigura, prin emiterea sa, aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului
şi de urbanism, astfel cum rezultă din reglementarea cuprinsă în cap. III secţiunea a 4-a din
Legea nr. 350/2001, rol concretizat, în principal, prin îndeplinirea funcţiei de informare a
administraţiilor publice, dar şi prin cea de mijloc de control de către autoritatea competentă a
utilizării terenurilor, în anumite limite şi conform anumitor scopuri.
Astfel, o parte poate solicita eliberarea certificatului de urbanism în scopul declarat de
realizare branşament individual subteran gaze naturale presiune redusă cu post de reglare
măsurare la capăt.
(Decizia nr. 675 din 24 septembrie 2019, dosar nr. 3636/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 30.10.2018, sub nr. .../86/2018, reclamanta FU A., în
contradictoriu cu pârâţii UAT Oraş B. şi Primarul oraşului B., a solicitat obligarea acestora la
eliberarea în favoarea sa a Certificatului de urbanism în scopul declarat de realizare branşament
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individual subteran PE 100 HD SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu post de reglare
măsurare la capăt; cu cheltuieli de judecată.
Pârâtul Oraşul B., prin primar, la data de 17.12.2018 a formulat întâmpinare la acţiunea
promovată de FU A. solicitând respingerea acesteia ca nefondata.
Prin sentinţa nr. 160 din 28 februarie 2019, Tribunalul Suceava– Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins, ca nefondată, cererea având ca obiect „obligare emitere act
administrativ” formulată de reclamanta FU A., în contradictoriu cu pârâţii UAT Oraş B. şi
Primarul oraşului B.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a promovat recurs reclamanta FU A.
În motivarea căii de atac promovate, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 488 alin. 1,
pct. 6 şi 8 Cod procedură civilă, recurenta a susţinut că soluţia primei instanţei este nemotivată
- mai precis, este motivată cu argumente străine de chestiunea a cărei verificare i s-a solicitat şi
că materializează greşita aplicare a dispoziţiilor legale incidente.
Întocmai ca şi pârâţii, instanţa de fond a reţinut ca impediment la emiterea certificatul
de urbanism împrejurarea că nu ar exista acte privitoare la construcţie, ignorând faptul că
certificatul de urbanism s-a solicitat pentru obţinerea branşamentului individual subteran PE
100 HD SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu post de reglare măsurare la capăt,
branşamentul reprezentând conexiunea realizată între conducta de gaz existentă pe strada cu
care terenul proprietatea sa se învecinează şi firida aflată la limita proprietăţii sale (staţie /post
de reglate şi măsurare a debitului) şi, prin urmare, acesta se poate realiza independent de
existenţa sau nu a unor construcţii pe terenul pentru care i s-a solicitat şi a depus acte
justificative de proprietate.
Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat
prin Ordinul nr. 32/2017 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiANRE prevede la art. 5 lit. g) că pentru racordarea la sistemul de distribuţie se parcurg
următoarele etape: (...) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de
organismele abilitate pentru racord şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, pentru
extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale.
A precizat recurenta că are acord de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
obţinut conform HG 1043/2004, Anexa 2, art. 7 lit. A) - pentru realizarea unei noi instalaţii de
racordare (branşament nou) - la care art. 40 alin. 1 din Regulamentul aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 32/2017 face referire, care a intrat în vigoare la 18.05.2018 (text care prevede că:
Acordurile de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale emise până la data intrării în
vigoare a prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, tară
a putea fi prelungite), nr. 210622532/19.09.2017, care echivalează cu acceptul C. privind
accesul la sistemul de distribuţie din localitatea B., singura condiţie pentru încheierea
contractului de racordare fiind eliberarea certificatului de urbanism. Acesta este motivul pentru
care s-a adresat pârâţilor pentru eliberarea certificatului de urbanism, însă aceştia au refuzat
nejustificat şi cu exces de putere eliberarea. Instanţa de fond, care eronat a făcut trimitere la art.
6 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 50/1991, respectiv la art. 37 din aceeaşi lege, pentru că în speţă nu
este vorba de autorizare lucrări de construcţii, a reţinut că reclamanta era ţinută a face dovada
proprietăţii construcţiilor printr-un extras CF.
A precizat recurenta că nu a cerut eliberarea unui nou certificat de urbanism privitor la
construcţii, pentru a fi ţinuţi a face dovada existenţei acestor construcţii, ci a unui certificat de
urbanism pentru branşament individual subteran gaze naturale presiune redusă cu post de
reglare măsurare la capăt şi cum branşamentul se face până la limita de proprietate (a terenului),
rezultă că era suficientă depunerea extrasului CF pentru teren obligaţie pe care a îndeplinit-o.
Certificatul de urbanism negativ eliberat nr. 342/03.08.2018 menţionează că în
documentaţia depusă există date referitoare doar la teren, nu şi la construcţii şi că s-a făcut
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dovada proprietăţii construcţiilor, iar în evidenţele financiar-contabile ale Primăriei B. nu apar
declaraţiile legale referitoare la teren.
Construcţia, stadiul fizic la data formulării cererii, era înregistrată în contabilitate ca
imobilizare în curs, contul 231. Prin urmare, clădirea nu este înregistrată din punct de vedere
financiar-contabil în contul 212 - „Construcţii” şi nu se poate condiţiona eliberarea certificatului
de urbanism pentru branşament individual subteran gaze naturale presiune redusă cu post de
reglare măsurare la capăt de înscrierea în evidenţele fiscale a unei construcţii nefinalizate (lucru,
de altfel, imposibil din punct de vedere legal).
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi în rejudecare, admiterea
acţiunii astfel cum a fost formulată.
Prin întâmpinarea depusă la 25 iunie 2019, intimatul Oraşul B. prin Primar a solicitat
respingerea recursului şi menţinerea sentinţei recurate ca legală şi temeinică.
În susţinerea acestui punct de vedere, intimatul a arătat că după cum a menţionat şi prima
instanţă certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art.4
şi la art.43 lit. a):fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi
tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile
planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a
teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii.
Conform art.37 din Legea nr. 50/1991 persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări
de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la
termenul prevăzut în autorizaţie.
Analizând scopul pentru care s-a solicitat branşarea se poate observa că aceasta constă
în branşament individual subteran PE 100HD SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu post de
reglare măsurare la capăt. Mai mult, obiectul contractului de racordare la sistemul de distribuţie
a gazelor naturale punctul 2 respectiv 2.1 „obiectul prezentului contract îl constituie racordarea
la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a obiectivelor utilizatorului (o maşină de gătit, 2
friteuza, 2 grătare, 6 centrale). Ori, cum poate fi vorba de branşare obiective atâta vreme cât
recurenta a invocat faptul că, construcţia nu este realizată, anexând copia unui extras de carte
funciară în care apar menţionate autorizaţiile eliberate de primăria B. începând cu 2008. În
opinia intimatei reiese intenţia vădită a recurentei de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale
şi a prejudicia bugetul local al Oraşului B..
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs formulate, Curtea constată că recursul este fondat, urmând a-l admite,
pentru următoarele considerente:
Astfel, referitor la motivul de recurs prevăzut de art.488 pct.6 c.p.c. invocat de recurent,
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.
Cu privire la acest motiv de nelegalitate a hotărârii, curtea reţine că potrivit dispozițiilor
art. 425 alin. (1) lit.b) C. proc. civ., 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.
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.
Pe de altă parte, 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
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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 2000-IX). 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
cuprinzând aprecieri ale judecătorului fondului, în raport de soluţia pronunţată de acesta, 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.
Cu privire la motivul de recurs prevăzut de art.488 pct.8 c.p.c., 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.
Astfel, se reţine că prin cererea formulată reclamanta recurentă FU A., în contradictoriu
cu pârâţii UAT Oraş B. şi Primarul oraşului B., a solicitat obligarea acestora la eliberarea în
favoarea sa a Certificatului de urbanism în scopul declarat de realizare branşament individual
subteran PE 100 HD SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu post de reglare măsurare la capăt.
Pârâţii intimaţi au refuzat eliberarea certificatului de urbanism solicitat motivând acest
refuz pe faptul că reclamanta recurentă a solicitat eliberarea certificatului de urbanism pentru
realizarea branşamentului la reţeaua de gaze naturale pentru un imobil pentru care au fost emise
autorizaţii de construire nominalizate în Extrasul de carte funciară nr.35779 dar nu s-a făcut
dovada că acest imobil a fost edificat, iar, la nivelul Primăriei B. în evidenţele financiar
contabile nu se regăsesc declaraţiile legale referitoare la clădirea ce urmează a fi branşată la
reţeaua de gaze naturale.
Curtea consideră că acest refuz al intimaţilor pârâţi este nejustificat fiind manifestat cu
exces de putere.
Astfel, conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 certificatul de urbanism este actul
de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a): a) fac cunoscute
solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi
construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice
şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz,
avizate şi aprobate potrivit legii; b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite
în funcţie de specificul amplasamentului; c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile
necesare în vederea autorizării; d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia
de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de
vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.
De asemenea, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 prevede că certificatul de urbanism
este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice
judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile
necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni
imobiliare, potrivit legii.
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Totodată, potrivit art.30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii certificatul de urbanism este actul de
informare al autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţii de construire/
desfiinţare, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 43 lit. a) din Lege, care se emite, în principal, în
vederea începerii procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, precum şi a
instalaţiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor lucrări ori
amenajări. Prin Certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege, se aduc
la cunoştinţă investitorului/solicitantului informaţii - existente la data solicitării, în conformitate
cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor
de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii - cu privire la cerinţele
tehnice ale amplasamentului, precum şi la obligaţiile pe care acesta le are în procedura de
autorizare a executării lucrărilor de construcţii, privind: a) regimul juridic, economic şi tehnic
al imobilului - teren şi/sau construcţii existente la data solicitării -, în conformitate cu
prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de
amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; b) cerinţele urbanistice
specifice amplasamentului; c) avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării; d)
obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii
punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, în vederea autorizării.
Totodată, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, în baza
certificatului de urbanism nu este permisă executarea lucrărilor de construcţii. Certificatul de
urbanism se eliberează, în principal, pentru obţinerea unei autorizaţii de construire. Astfel, art.7
alin. (1) din Legea nr. 50/1991 prevede că autorizaţia de construire se emite pentru executarea
lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de
la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care
cuprinde, în copie, şi certificatul de urbanism.
Certificatul de urbanism mai poate fi necesar, conform art. 6 alin. (6) din Legea nr.
50/1991, şi în următoarele situaţii: a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii; b) în
vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de «Studiu de
fezabilitate», potrivit legii; c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia
imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect: comasarea, respectiv
dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele; împărţeli ori comasări de parcele solicitate
în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură; constituirea unei servituţi de
trecere cu privire la un imobil.
Sintetizând, din perspectiva legislaţiei urbanismului, rolul certificatului de urbanism
este acela de a asigura, prin emiterea sa, aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului
şi de urbanism, astfel cum rezultă din reglementarea cuprinsă în cap. III secţiunea a 4-a din
Legea nr. 350/2001, rol concretizat, în principal, prin îndeplinirea funcţiei de informare a
administraţiilor publice, dar şi prin cea de mijloc de control de către autoritatea competentă a
utilizării terenurilor, în anumite limite şi conform anumitor scopuri.
În cauza de faţă, după cum s-a arătat anterior, recurentul a solicitat eliberarea
certificatului de urbanism în scopul declarat de realizare branşament individual subteran PE
100 HD SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu post de reglare măsurare la capăt.
După cum rezultă din actele dosarului, această racordare se va realiza de către recurent
în baza contractului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale încheiat cu C.
Potrivit Anexei 1 la acest contract referitoare la etapele şi termenele de realizare a instalaţiei de
racordare, printre documentele necesare realizării instalaţiei de racordare se regăseşte
certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire.
Prin urmare, faţă de aceste constatări, curtea reţine că este nejustificat refuzul pârâţilor
intimaţi de a elibera recurentului reclamant certificatul de urbanism în scopul declarat.
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În raport de cele mai sus arătate, constatându-se că este nelegală hotărârea pronunțată în
cauză, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) 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 C. proc. civ., curtea va dispune admiterea recursului, casarea hotărârii
atacate și în rejudecare, va admite acţiunea şi va obliga pârâţii să elibereze reclamatei FU A.
Certificatul de urbanism în scopul declarat.
Ca parte căzută în pretenţii, pârâţii vor fi obligaţi potrivit art. 453 Cod procedură civilă
să achite reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 1750 lei.
14. Competenţa Consiliului Naţional pentru Combaterea discriminării de a
dispune evacuarea dintr-un imobil.
Rezumat:
Prin Hotărârea emisă de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării a fost clasată plângerea formulată de reclamanţii întrucât obiectul plângerii nu
intră în competenţa materială de soluţionare a Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării.
Analizând plângerea cu care a fost sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, s-a constatat că într-adevăr prin actul de sesizare în cauză petenţii reclamă, în
esenţă, evacuarea dintr-un imobil situat în municipiul A. ca urmare a adoptării de către
Consiliul Local A. a unei hotărârii prin care a fost revocată a altă hotărâre a aceluiaşi consiliu
local, prin care fusese aprobată închirierea către Fundaţia B. a camerei nr.9 din imobilul situat
în municipiul R., susţinând că această hotărâre de consiliu local este nelegală.
Faţă de această situaţie de fapt, s-a considerat că, în raport de dispoziţiile art.16 - 20
din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
poate să dispună „înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei
anterioare discriminării", în măsura în care situaţiile discriminatorii izvorăsc din conţinutul
unor acte administrative, fără însă a avea competenţa anulării unor asemenea acte, competenţa
revenind instanţelor de contencios administrativ conform Legii nr. 554/2004.
(Sentinţa nr. 76 din 17 septembrie 2019, dosar nr. 4250/86/2018)
Hotărârea :
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 20.12.2018 cu nr. .../86/2018, reclamanţii Fundaţia B. şi C. au
formulat în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Naţional pentru Combaterea DiscriminăriiColegiul Director, contestaţie împotriva Hotărârii nr.282 din 11.07.2018 emisă de Colegiul
Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
În motivare, au arătat că hotărârea este nelegală, netemeinică, complet nemotivată,
abuzivă si vădit de partea celor ce i-au discriminat prin omisiunea de a prezenta faptele; că
aceasta prezintă carenţe ce nu au ce căuta într-un document atât de important emis de o
autoritate a Statului Român pentru cetăţeni şi pentru instituţii publice şi de drept privat
Au apreciat că, în fapt, Colegiul director al CNCD nu a respectat cerinţele legale de
formă şi fond privind emiterea unei astfel de hotărâri, atât de importantă, astfel încât partea
descriptivă să fie clară, să prezinte la modul serios motivele plângerii, punctual şi la obiect, să
prezinte susţinerile ambelor părţi, să încadreze corect faptele celor ce au discriminat, să prezinte
în mod serios sancţiunile la care s-au expus şi să concluzioneze în mod profesionist o asemenea
situaţie prezentată de reclamanţi.
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Mai susţin că această clasare a dosarului nr.376/2018, precum şi declinarea de
competenţă pentru soluţionarea cazului reclamanţilor măcar parţial, denotă forma subtilă,
perfidă şi ilegală prin care însăşi pârâtul (CNCD) i-a discriminat, favorizându-i pe făptuitori în
loc să-i pedepsească şi că semnatarii hotărârii atacate cu contestaţie, în loc să fie obiectivi şi
corecţi, cu respect faţă de adevăr, obiectivitate şi dreptate, au manifestat o bătaie de joc la adresa
bunului simţ juridic şi profesional.
Au solicitat anularea Hotărârii nr.282/11.07.2018, obligarea Colegiului director al
CNCD să treacă de îndată la soluţionarea obiectivă şi corectă a plângerii/petiţiei sale,
înregistrată în Consiliu sub nr. 3052/21.05.2018, dosar nr.../2018 al CNCD, revocarea HCL nr.
13/2018, revenirea la situaţia anterioară conform HCL nr. 244/16.12.2010 deoarece este
temeinică şi legală, obligarea primarului D. să respecte hotărârile judecătoreşti definitive şi
irevocabile, să ducă la îndeplinire HCL nr. 244/2010 şi să treacă de îndată la întocmirea unui
nou Contract de închiriere.
În drept, au invocat dispoziţiile Legii nr. 554/2004, dispoziţiile O.G. nr. 137/2000
privind combaterea abuzurilor şi discriminării.
Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare în termen şi nu s-a prezentat în
instanţă pentru a-şi susţine apărările.
La termenul din data de 6 iunie 2019, Tribunalul Suceava – secţia de contencios
administrativ şi Fiscal a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale a instanţei.
Prin sentinţa nr.435 din 6 iunie 2019 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei materiale a instanţei şi a declinat
competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Curţii de Apel Suceava.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. .../86/2018 la data de 14 august 2019.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că cererea formulată nu este
întemeiată pentru următoarele considerente:
Prin Hotărârea nr.282 din 11.07.2018 emisă de Colegiul Director al Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminării a fost clasată plângerea formulată de reclamanţii din cauza de
faţă pentru motivul că obiectul plângerii nu intră în competenţa materială de soluţionare a
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
Analizând plângerea cu care a fost sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, instanţa reţine că într-adevăr prin actul de sesizare în cauză petenţii reclamă, în
esenţă, evacuarea dintr-un imobil situat în municipiul A. ca urmare a adoptării de către Consiliul
Local A. a Hotărârii nr.13/25.02.2018 prin care a fost revocată Hotărârea aceluiaşi consiliu local
nr.244/16.12.2010(prin care fusese aprobată închirierea către Fundaţia B. a camerei nr.9 din
imobilul situat în municipiul A. str... susţinând că această hotărâre de consiliu local
(nr.13/25.02.2018) este nelegală.
Faţă de această situaţie de fapt, instanţa consideră că, în raport de dispoziţiile art. 16 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării poate să dispună „înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea
situaţiei anterioare discriminării", în măsura în care situaţiile discriminatorii izvorăsc din
conţinutul unor acte administrative, fără însă a avea competenţa anulării unor asemenea acte,
competenţa revenind instanţelor de contencios administrativ conform Legii nr. 554/2004.
Având în vedere aceste considerente, instanţa constată că Hotărârea nr.282 din
11.07.2018 emisă de Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
este legală în raport de obiectul petiţiei soluţionată prin aceasta, motiv pentru care urmează să
respingă cererea de chemare în judecată ca nefondată.
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15. Documentaţie tehnică. Responsabilitatea efectuării documentaţiei tehnice care
să conţină amenajările rutiere necesare în zona obiectivului vizat şi a suportării
cheltuielilor aferente
Rezumat:
Angajarea responsabilităţii beneficiarului pentru realizarea şi suportarea cheltuielilor
este stabilită de legiuitor doar dacă lucrările de semnalizare rutieră, modificările traseului şi
elementelor geometrice sau de structură de rezistenţă a drumului sunt necesare în chiar
momentul amplasării obiectivului şi sunt stabilite prin acordul de amplasare a acestuia şi/sau
prin autorizaţia de construire. Dacă aceste necesităţi sunt ulterioare acestui moment, chiar
dacă sunt născute din amplasarea unui obiectiv de genul celui edificat de reclamantă,
amenajările rutiere sunt responsabilitatea administratorului drumului, la solicitarea poliţiei
rutiere, aşa cum rezultă din coroborarea dispoziţiilor art. 5 alin. 9 şi a art. 33 din O.U.G. nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(Decizia nr. 719 din 15 octombrie 2019, dosar nr. 1191/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 16.03.2018 sub nr. ../86/2018, petenta SC A. SRL a solicitat:
- anularea Adresei nr. 7464 din 18.12.2017 şi a Adresei nr. 697 din 09.02.2018 emise
de Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, precum şi a Adresei nr. 4851/21.12.2017 emisă de
Primăria comunei B., ca fiind nelegale,
- obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată pricinuite de proces, pentru
următoarele motive:
Prin întâmpinarea depusă la data de 07.05.2018, pârâta Direcţia Judeţeană de Drumuri
şi Poduri a solicitat respingerea acţiunii.
Deşi legal citată, Primăria Comunei B. nu a formulat întâmpinare.
Prin sentinţa nr. 758 din 5 iulie 2018 Tribunalul Suceava a admis acţiunea având ca
obiect anulare act emis de autoritățile publice locale formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L. în
contradictoriu cu Consiliul Judeţean prin Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, Primăria
comunei C., a anulat adresa nr. 4851 din 21.12.2017 emisă de Primăria com. C., precum și
adresele nr. 7464 din 18.12.2017 şi nr. 679 din 09.02.2018 emise de Consiliul Județean Direcția Județeană de Drumuri și Poduri şi a obligat pârâtele la plata către reclamantă a sumei
de 1.340 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru și onorariu de avocat).
Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul Consiliul Judeţean - Direcţia Judeţeană de
Drumuri şi Poduri.
În motivarea cererii arată că solicitarea de prezentare de către reclamantă a
documentaţiei tehnice care să conţină amenajările rutiere necesare amplasării unei treceri de
pietoni este fondată pe prevederile art. 26 din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că: „amplasarea unor
obiective sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice
sau ale structurii de rezistenţă a unui drum, cheltuielile aferente acestuia fiind în sarcina celui
care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării
construcţiilor”, coroborat cu prevederile Ordinul nr. 571/1997 al Ministerului Transporturilor
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor
şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, în
vigoare la data formulării adresei nr. 7464/18.12.2017, care prevedea la art. 3.6.6. din normele
tehnice că: „Lucrările de semnalizare rutieră, datorate apariţiei accesului la obiectivul amplasat
în zonă, sunt în sarcina beneficiarului acestuia şi se execută printr-o unitate specializată agreată
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de administratorul drumului”.
Ordinul nr. 571/1997 a fost abrogat la data de 22.01.2018 de prevederile Ordinului
Ministerului Transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate
în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor
de acces la drumurile publice care prevăd la Capitolul III- Condiţiile de amplasare a unor
obiective în zona drumului public art. 3.6.6 din Normele tehnice că: „Lucrările de semnalizare
rutieră permanentă, datorate realizării accesului la obiectivul amplasat în zona drumului public,
sunt în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului şi se execută de o societate
specializată, în conformitate cu planul de situaţie avizat de către poliţia rutieră şi aprobat de
administratorul drumului public”, cu precizarea că, prin termenul „acces” se înţelege atât calea
de acces rutieră, calea de acces pietonală sau cale de acces pentru orice altă categorie de
utilizatori vulnerabili (ex. persoane cu dizabilităţi).
Referitor la adresa nr. 7464/ 18.12.2017 arată că solicitarea administratorului drumului
este justificată prin prisma următoarele aspecte (uzanţe) tehnice si legislative în vigoare, precum
ar fi: a apărut o modificare/ completare a temei iniţiale autorizată prin actele menţionate mai
sus (Acordul nr 36 din 25.05.2015 sau din Autorizaţia nr. 60 din 25.05.2015 ); în concret s-a
solicitat, de către primăria C., amenajarea unei treceri pentru pietoni în zona acestui magazin
mixt, adică pentru traficul pietonal atras de acest obiectiv economic. Arată recurenta că prin
adresa nr 4639/08.12.2017 transmisă de către primăria comunei C. se menţionează că „ traficul
de autoturisme şi pietoni care traversează drumul fiind foarte mare (...)", ceea ce necesita
verificarea acestor afirmaţii, întrucât la acest obiectiv economic accesul rutier era asigurat si
configurat prin intermediul avizelor solicitate, însă cel pietonal nu a fost solicitat în
documentaţia iniţială.
Luând în considerare cele menţionate de către primăria C., specifică faptul că pentru
stabilirea amplasamentului unei treceri pentru pietoni se impune respectarea normelor tehnice
privind modul de proiectare şi realizare al acesteia, adică se va apela la un proiectant de
specialitate (conform Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii) pentru determinarea
condiţiilor şi întocmirea documentelor specifice acestei lucrări (măsurători pentru stabilirea
traficului pietonal atras de obiectiv şi oportunitatea amplasării acestei treceri pentru pietoni, iar
după caz se va stabili amplasamentul acesteia sau măsuri compensatorii pentru semnalizarea
rutieră a acestei situaţii) ceea ce implică întocmirea unei documentaţii tehnice, ceea ce s-a
solicitat reclamantului prin adresele contestate, obiect al cererii introductive. În funcţie de
analiza la teren se stabileşte modul de realizare a accesului pietonal spre magazinul mixt.
Prezenţa traficului pietonal este confirmată şi de către proprietarul magazinului mixt care a
amenajat un trotuar în vecinătatea magazinului mixt.
În funcţie de concluziile proiectantului conţinute într-o documentaţie tehnică se vor
stabili următoarele: oportunitatea amplasării trecerii de pietoni; sau implementarea de măsuri
compensatorii (doar amplasarea unor indicatoare rutiere specifice, respectiv marcaje rutiere).
A arătat că solicitarea a respectat cadrul legal, întrucât această situaţie este în
responsabilitatea beneficiarului obiectivului. Astfel, menţionează că este necesară o analiză
atentă a poziţiei trecerii pentru pietoni care trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare,
dar şi necesităţilor şi siguranţei pietonilor. Siguranţa pietonilor presupune şi amenajări rutiere
necesare, analiză ce se concretizează prin prezentarea unei documentaţii tehnice.
Luând în considerare faptul că autorizaţia nr. 60 este nulă, prin nerespectarea
prevederilor pct. 14, se impune ca beneficiarul acestui obiectiv economic să solicite eliberarea
unei alte autorizaţii de la administratorul drumului, conform art. 26 din OG 43/1997 privind
regimul drumurilor, cu modificările şi actualizările ulterioare, situaţie în care se vor prezenta şi
date despre modul de realizare a accesului pietonilor către acest obiectiv. Prin sintagma „lucrări
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de semnalizare rutieră" intră şi trecerile de pietoni, iar legiuitorul incumbă această obligaţie
beneficiarilor unor astfel de investiţii, sigur, dacă sunt respectate şi condiţiile impuse de
normativele în vigoare, aşa cum au fost descrise mai sus, tocmai pentru că necesitatea
amplasării lor este generată de către aceste obiective private, iar interesul este privat şi nu
public.
În acest sens, arată că, în speţa de faţă, urmare a amplasării obiectivului economic
(supermarket A.) acesta a generat apariţia unui trafic pietonal care nu a existat anterior, trafic
atras de obiectivul economic, motiv pentru care nu s-a pus niciodată în discuţie necesitatea
amplasării unei treceri de pietoni în zonă (nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de
normativele în vigoare pentru amenajarea trecerilor de pietoni), aşa încât potrivit legislaţiei
arătată mai sus, această obligaţie îi revine reclamantei.
În concluzie, solicită să admiterea recursului aşa cum a fost formulat, casarea în totalitate
a sentinţei civile nr. 758/05.07.2018, iar pe fond să respingerea cererii de chemare în judecată
ca nefondată, cu consecinţa menţinerii adreselor nr. 7464/18.12.2017 si 697/ 09.02.2018 emise
de Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, ca fiind temeinice şi legale.
Reclamanta intimată a depus întâmpinare susţinută la termenul de astăzi de apărătorul
ales, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. În esenţă,
apreciază că instanţa de fond a interpretat şi aplicat corect dispoziţiile legale incidente speţei.
Analizând recursul prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a motivelor invocate,
Curtea apreciază că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele
argumente:
Pentru început, Curtea subliniază că, faţă de obiectul judecăţii stabilit prin cererea de
chemare în judecată, în prezentul litigiu nu poate fi pusă în discuţie valabilitatea autorizaţiei de
construire nr. 60 din 25.05.2015, pentru bunul motiv că prin acţiune se solicită anularea a două
adrese emise de Consiliul Judeţean– Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri şi a unei adrese
emise de Primăria Comunei C. De asemenea, în cauză nu sunt incidente dispoziţiile Ordinului
nr. 1835/2017 întrucât acesta a intrat în vigoare la data de 23.01.2018, ulterior emiterii adreselor
contestate. (Adresa nr. 697 din 9.02.2018 constituie răspuns la solicitarea de revocare a adresei
nr. 7464/18.12.2017, astfel încât rămâne supusă actului normativ în temeiul căruia reclamantei
i-au fost impuse obligaţiile contestate).
Nefiind contestat faptul că amplasarea obiectivului economic „Supermarket A.” a
generat trafic pietonal suplimentar, miezul disputei dintre părţi îl constituie a stabili cui aparţine
responsabilitatea efectuării documentaţiei tehnice care să conţină amenajările rutiere necesare
amplasării unei treceri de pietoni în zona obiectivului în discuţie şi cine suportă cheltuielile
ocazionate de realizarea acestor amenajări.
Textele de lege relevante în această dispută sunt cele ale art. 26 din O.G. nr. 43/1997,
ale art. 3.6.6. din Ordinul nr. 571/1997, art. 5 alin. 9 şi art.33 din O.U.G. nr. 195/2002.
Aceste texte prevăd următoarele:
Art. 26 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor „Art. 26 - Amplasarea unor
obiective economice sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor
geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum, se face cu acordul administratorului
drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu
respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor.”
Art. 3.6.6. din Ordinul nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere: „Lucrările de semnalizare rutieră,
datorate apariţiei accesului la obiectivul amplasat în zonă, sunt în sarcina beneficiarului
acestuia şi se execută printr-o unitate specializată agreată de administratorul drumului.”
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O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - Art. 5 alin. „(9) În scopul
asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, poliţia
rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiinţarea
de amenajări rutiere. (33)Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile publice
se asigură de către administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul poliţiei
rutiere.”
Analiza textelor de lege relevă faptul că angajarea responsabilităţii beneficiarului pentru
realizarea şi suportarea cheltuielilor este stabilită de legiuitor doar dacă lucrările de semnalizare
rutieră, modificările traseului şi elementelor geometrice sau de structură de rezistenţă a
drumului sunt necesare în chiar momentul amplasării obiectivului şi sunt stabilite prin acordul
de amplasare a acestuia şi/sau prin autorizaţia de construire. Prin urmare, dacă aceste necesităţi
sunt ulterioare acestui moment, chiar dacă sunt născute din amplasarea unui obiectiv de genul
celui edificat de reclamantă, amenajările rutiere sunt responsabilitatea administratorului
drumului, la solicitarea poliţiei rutiere, aşa cum rezultă din coroborarea dispoziţiilor art. 5 alin.
9 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
În consecinţă, reţinând că obligaţiile impuse reclamantei prin adresele nr. 7464 din
18.12-2007 - emisă de Consiliul Judeţean– Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri şi nr.
4851/21.12.2017 – emisă de Primăria Comunei C. contravin dispoziţiilor legale mai sus
evocate, Curtea constată că actele administrative contestate sunt nelegale (soluţie care se
reflectă şi în nelegalitatea adresei de răspuns la plângerea prealabilă nr. 697 din 9.02.2018 a
Consiliului Judeţean– Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri), astfel încât va respinge ca
nefondat recursul declarat împotriva soluţiei pronunţată de judecătorul fondului în temeiul art.
496 raportat la art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă.
16. Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia
de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.
Rezumat:
Art. 33 alin.1 din Legea nr.50/1991, în forma în vigoare la data emiterii autorizaţiei de
construire din 1995 prevedea: „Prin derogare de la prevederile art. 32, construcțiile executate
fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului,
al județelor, orașelor sau comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativă de către
autoritatea administraţiei publice locale competentă, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti
şi pe cheltuiala contravenientului”, spre deosebire de forma actuală a aceluiaşi articol, care
adaugă la condiţiile legale în care se poate dispune desfiinţarea construcţiei pe cale
administrativă, în afară de „fără sesizarea instanţelor judecătoreşti” şi „fără emiterea unei
autorizații de desființare”. Astfel, în temeiul vechii reglementări nu se putea dispune
desfiinţarea construcţiei fără emiterea unei autorizații de desființare, şi, potrivit art.28 din
acelaşi act normativ, măsura desființării putea fi doar complementară sancţiunii
contravenţionale, iar conform art. 31 „dreptul de a constata contravențiile şi de a aplica
amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.”
(Decizia nr. 734 din 15.10.2019, dosar nr. 1010/86/2018*)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava înregistrată sub nr. ../86/2018 din data de
5.03.2018, reclamanta A., a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului B.,
anularea Dispoziţiei nr. 618/13.10.2016, emisă de Primarul municipiului B. şi obligarea la plata
cheltuielilor de judecată pricinuite cu acest proces.
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În motivare, a arătat că, prin dispoziţia contestată, s-a stabilit desfiinţarea pe cale
administrativă a construcţiei executate de defunctul său soţ, în baza unei autorizației de
construire nr. 59, emisă la data de 30.06.1995, dispoziție ce a fost dată cu nerespectarea
normelor legale prevăzute de art. 33 din Legea 50/1991.
Prin întâmpinarea formulată pârâtul Primarul municipiului B. a invocat excepţia lipsei
procedurii prealabile, motivat de faptul că reclamanta nu a îndeplinit procedura prealabilă,
prevăzută la art. 7 alin.1, coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 554/2004.
Prin sentinţa nr. 731 din 21 iunie 2018 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile invocată de pârât şi
a respins, ca inadmisibilă, acţiunea.
Recursul promovat de reclamantă împotriva acestei sentinţe a fost soluţionat prin
decizia nr. 3048 din data de 13 noiembrie 2018 a Curţii de Apel Suceava instanţă care a admis
recursul declarat de reclamantă, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi
instanţă.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. .../86/2018* din data
de 14.12.2018.
Prin sentinţa nr. 232 din 21 martie 2019, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea având ca obiect „anulare act administrativ”, formulată
de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului B., a anulat dispoziţia nr.
618/13.10.2016 emisă de Primarul municipiului B. şi a obligat pârâtul să plătească reclamantei
suma de 150 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, în
termen legal, a promovat recurs pârâtul Primarul Municipiului B.
În susţinerea căii de atac recurenta a arătat că prin sentinţa recurată instanţa de fond a
reţinut art. 31 - Dreptul de a constata contravențiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26
se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei; că potrivit regulii generale, actele şi
faptele juridice nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la
data emiterii ori săvârşirii lor. În acest sens, instanţa de fond având în vedere dispoziţiile din
Legea nr. 50/1991 de la data emiterii autorizaţiei de construire nr. 59/30.06.1995 (art. 28, art.
29, art. 30 şi art. 31) a reţinut că este evident că, raportat la data efectuării lucrărilor, dreptul de
a constata fapta şi a aplica sancţiuni este prescris, condiţie în care măsura complementară a
demolării este lipsită de temei legal.
În opinia recurentei dispoziţiile art. 28 - 32 din Legea nr. 50/1991 de la data emiterii
autorizaţiei de construire nr. 59/30.06.1995, reţinute de instanţă, respectiv necesitatea aplicării
anterior desfiinţării, a unei sancţiuni contravenţionale, în situaţia nerespectării autorizaţiei de
construire, nu sunt aplicabile în prezenta cauză.
A inserat prevederile art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, şi a susţinut că acesta articol care a fost invocat în dispoziţia
nr. 618/13.10.2016, nu prevede obligativitatea încheierii unui proces-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei în vederea desfiinţării pe cale administrativă a construcţiilor
executate fără autorizaţii de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (ca în acest caz unde extinderea respectivă a
apartamentului nu a fost prevăzută în autorizaţia de construire nr. 59/59/30.06.1995, deci a fost
realizată fără autorizaţie de construire).
A arătat recurentul că este imposibil din punct de vedere obiectiv să se depisteze toate
construcţiile edificate fără autorizaţii de construire sau cu nerespectarea acestora de pe raza
unei localităţi, în termen de 2 ani (în prezent 3 ani, conform art. 31 din Legea nr. 50/1991).
A susţinut că reţinându-se interpretarea dată de instanţa de fond ar însemna că nu se
mai poate lua nicio măsură împotriva construcţiilor edificate fără autorizaţii de construire sau
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cu nerespectarea acestora, dacă lucrările respective nu au fost depistate în termen de 2 ani (3
ani în prezent) şi nu se întocmeşte un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei,
urmat de măsura complementară a demolării, ceea ce este inadmisibil.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi în rejudecarea cauzei pe
fond, respingerea acţiunii formulate de reclamantă.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs formulate, Curtea constată că recursul nu este fondat, pentru
următoarele considerente:
Recurentul critică în esenţă sentinţa instanţei de fond invocând motivul de nelegalitate
prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 din Codul de procedură civilă. În opinia recurentului, instanţa
a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 28-32 din Legea nr. 50/1991 – forma în vigoare la
data emiterii autorizaţiei de construire nr. 59/30.06.1995, în speţă fiind aplicabil art. 33 alin. 1
din acelaşi act normativ – în redactarea actuală, adică în forma în vigoare la data depistării
construcţiei edificate fără autorizaţie de construire.
Analizând cuprinsul Dispoziţiei nr. 618/13.10.2016, a cărei anulare se solicită în cauza
dedusă judecăţii, Curtea reţine că, prin acest act administrativ s-a dispus „desfiinţarea pe cale
administrativă a construcţiei executată cu ieşirea din perimetrul blocului de locuinţe şi
nerespectarea autorizaţiei de construire nr. 59 din 30.06.1995 – neconcordanţe între partea
scrisă şi partea desenată a documentaţiei şi situaţia din teren.”
Aşadar, măsura demolării construcţiei a fost luată prin această dispoziţie ca urmare a
constatării nerespectării autorizaţiei de construire nr. 59/30.06.1995, şi nu ca urmare a
identificării unei construcţii edificate fără autorizaţie de construire.
În acest context, făcând o corectă interpretare a dispoziţiilor art.6 alin.3 din Codul civil,
referitoare la aplicarea în timp a legii, prima instanţă a constatat că pârâtul Primarul
Municipiului B. trebuia să emită actul administrativ contestat în temeiul dispoziţiilor legale în
vigoare la data edificării construcţiei cu nerespectarea autorizaţiei.
Astfel, art. 33 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, în forma în vigoare la data emiterii
autorizaţiei de construire nr. 59/30.06.1995 prevedea: „Prin derogare de la prevederile art. 32,
construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public
sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale
administrativă de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, fără sesizarea
instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.”, spre deosebire de forma actuală
a aceluiaşi articol, invocată de recurent, care adaugă la condiţiile legale în care se poate dispune
desfiinţarea construcţiei pe cale administrativă, în afară de „fără sesizarea instanţelor
judecătoreşti” şi „ fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare”. De unde rezultă că, în temeiul
vechii reglementări nu se putea dispune desfiinţarea construcţiei fără emiterea unei autorizații
de desfiinţare. Ori, potrivit art.28 din acelaşi act normativ, măsura desfiinţării putea fi doar
complementară sancţiunii contravenţionale, iar conform art.31 „dreptul de a constata
contravențiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la
data săvârşirii faptei.”
De altfel, măsura desfiinţării unei construcţii edificate în urmă cu 20 de ani, pe motiv
că nu a fost respectată autorizaţia de construire, ar contraveni principiului securităţii raporturilor
juridice, ce este garantat atât de legislaţia internă, cât şi de cea europeană.
În consecinţă, apreciind criticile recurentului ca fiind neîntemeiate, Curtea urmează a
respinge recursul ca nefondat.
Ca parte căzută în pretenţii, recurentul va fi obligat în temeiul dispoziţiilor art. 453
raportat la art. 452 Cod procedură civilă, la plata către intimată a sumei de 1000 lei solicitate şi
dovedite de aceasta cu chitanţa de la dosar.
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17. Întreprindere individuală. Capacitatea procesuală de folosinţă în litigii de
contencios administrativ
Rezumat:
Întreprinderea individuală justifică capacitate procesuală de folosinţă şi poate sta în
judecată în litigii de contencios administrativ, nefiind relevant în acest sens faptul că
patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale
antreprenorului, o altă interpretare ignorând sensul şi semnificaţia formelor de organizare a
activităţilor economice, reglementate de OUG nr. 44/2008, şi, în strânsă legătură cu aceasta,
sensul dispoziţiilor art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă. Chiar dacă OUG nr. 44/2008 este
constantă în a detalia organizarea entităţilor de tipul celor ce intră sub incidenţa sa
(întreprindere individuală, întreprindere familială, etc), ca fiind strâns legată de persoana
fizică care o instituie şi acţionează pentru aceasta, şi reglementând şi lipsa de personalitate
juridică a unor atari structuri, atâta timp cât legiuitorul a înţeles să reglementeze posibilitatea
organizării unor astfel de structuri, alta decât persoana fizică însăşi, care să exercite activităţi
economice sub această formă, nu se poate să i se permită aceasta, dar să i se nege a acţiona,
inclusiv în justiţie, în apărarea drepturilor/obligaţiilor ce decurg din raporturile economice
angajate.
(Decizia nr. 769 din 29.10.2019, dosar 7559/86/2017*)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 08.11.2017 şi înregistrată pe rolul
Secţiei de contencios administrativ şi fiscal al acestei instanţe sub nr. dosar .../86/2017,
reclamanta Întreprinderea Individuală A. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Oraşul B. –
Primăria Oraşului B., prin primar, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:
- obligarea pârâtelor la plata sumei de 456362,624 lei, reprezentând echivalentul
subvenţiilor neîncasate de la APIA, pentru anii 2015 şi 2016;
- plata penalităţilor aferente de 0,15% pe zi de întârziere, de la data la care trebuiau
încasate subvenţiile, cu dobânda legală de la data la care trebuiau încasate subvenţiile pentru
toate sumele de mai sus, precum şi actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor pretinse;
- cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 561/17.05.2018, Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis în parte acţiunea reclamantei şi a fost obligat pârâtul să plătească
reclamantului suma de 255.912 lei reprezentând contravaloarea subvenţiilor de care ar fi
beneficiat fermierul A. în campania 2015 pe suprafeţele de teren aflate pe raza UAT oraş B., cu
dobânda legală de la data la care trebuia încasată subvenţia până la data plăţii efective, precum
şi actualizarea cu indicele de inflaţie la data plăţii.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au formulat recurs: reclamanta Întreprinderea
Individuală A., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie criticând soluţia instanţei de fond
doar în parte, pentru motivul de nelegalitate prevăzut la art. 488 pct.8 din codul de procedură
civilă – când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept
material; şi pârâta Primăria oraşului B., în fundamentarea recursului precizând faptul că în mod
greşit instanţa a reţinut faptul că adeverinţa solicitată a fi eliberată de Primăria B. era singura
piesă lipsă din dosarul necesar acordării subvenţiei agricole - decizie luată pe baza răspunsului
comunicat de APIA cu nr. 5066/30.04.2018 depus la dosar la data de 02.05.2018 precum şi a
deciziei Curţii de Apel Suceava nr.144/25.01.2017 care a casat sentinţa nr. 630/25.04.2016 a
Tribunalului Suceava.
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Prin decizia nr. 3108/23.11.2018 a Curţii de Apel Suceava s-a respins excepţia de
nulitate ca neîntemeiată; s-au admis recursurile declarate de reclamantă şi de pârâtă şi s-a casat
sentinţa atacată cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 18.01.2019 cu nr.
dosar .../86/2017*.
La termenul de judecată din data de 23 mai 2019, instanţa a pus discuţie excepţia lipsei
capacităţii de folosinţă a reclamantei şi a rămas în pronunţare cu privire la soluţionarea acestei
excepţii şi pe fondul cauzei.
Prin sentinţa nr. 398 din 23 mai 2019, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei şi pe cale de
consecinţă a respins acţiunea având ca obiect „despăgubire - rejudecare” formulată de
reclamanta Întreprinderea Individuală A. în contradictoriu cu pârâţii Oraşul B. prin primar şi
Primăria oraşului B. prin primar, pentru lipsa capacităţii de folosinţă a reclamantei
Întreprinderea Individuală A.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamanta Întreprinderea
Individuală A., criticând-o pentru motive nelegalitate prev. de art. 488 pct. 6 Cod procedură
civilă, respectiv hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept
material.
În motivarea căii de atac promovată, recurenta a arătat instanţa de fond a apreciat în mod
greşit că, în lumina dispoziţiilor OUG nr. 44/2008, întreprinderea individuală nu este o persoană
juridică, ea prezentându-se în cadrul raporturilor de drept ca o persoană fizică, aptitudinea de a
avea drepturi şi obligaţii pe plan substanţial şi procesual fiind conferite persoanei fizice titular
al întreprinderii individuale şi ca urmare, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 56 alin. 2 Cod
procedură civilă, conform căruia pot sta în judecată alte entităţi fără personalitate juridică, dacă
sunt constituite potrivit legii. Or, o asemenea interpretare nu poate fi primită.
Este adevărat că în sensul art. 2 alin. 1 lit. e) din OUG nr. 44/2008, întreprinderea
individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un
întreprinzător persoană fizică, dar potrivit art. 33 al aceleiaşi ordonanţe, întreprinzătorul
persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data
înregistrării sale în registrul comerţului. Aşadar, sub această calitate funcţionează - de
comerciant persoană fizică, dar subsumat titulaturii şi efectelor juridice ale unei întreprinderi
individuale. Dacă s-ar accepta teza contrară, nu s-ar justifica de ce legiuitorul a conceput aceste
categorii juridice de comercianţi, în condiţiile în care activitatea ar fi putut fi prestată direct de
persoana fizică.
Acest statut juridic distinct nu o exceptează de la aptitudinea de a sta în instanţă, în
conformitate cu dispoziţiile art. 56 Cod procedură civilă. În dezacord cu opinia instanţei de fond
în rejudecare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă, conform căruia
pot sta în judecată alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.
Este cert că reclamanta a fost constituită potrivit legii, funcţionează în mod legal de 7 ani, este
titular de drepturi şi obligaţii civile, fiscale, administrative etc, acest aspect nefiind contestat de
niciuna din părţi. Aşadar, i se aplică dispoziţia procedurală invocată, sens în care apreciem că
în mod greşit instanţa a reţinut de fapt că OUG nr. 44/2008 este o lex specialia în plan procedural
faţă de prevederile art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă.
Motivarea instanţei se întemeiază exclusiv pe reiterarea art. 23-26 din OUG nr. 44/2008,
pe considerentul că patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale
ale antreprenorului, care poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg
patrimoniul său (fila 5 hotărâre, penultimul paragraf). Pe acelaşi fir logic, instanţa de fond a
apreciat că legiuitorul nu a conferit întreprinderii individuale dreptul de a intra în raporturi
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juridice, acest drept fiindu-i recunoscut doar persoanei fizice, titular al întreprinderii
individuale, nefiind incidente dispoziţiile din Cod.
Or, întreprinderea individuală poate şi intră în raporturi juridice, inclusiv raporturile cu
APIA fiind derulate cu II. şi nu cu persoana fizică ca atare, toate declaraţiile pe suprafaţă, toate
subvenţiile fiind depuse şi acordate pentru terenuri deţinute în alte comune decât Oraşul Salcea
către LI. şi nu către persoana fizică. Dispoziţiile art. 193 Cod civil, privitoare la efectele
personalităţii juridice, şi ale art. 26 din OUG nr. 44/2008 care prevăd că persoana fizică titulară
a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile asumate în exploatarea întreprinderii
economice cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune şi eventual cu celelalte bunuri ale
debitorului, nu împiedică, de asemenea, incidenţa articolului 52 invocat.
Mai mult, aşa cum rezultă chiar din acţiune, prezentul dosar derivă dintr-un dosar
precedent, în care nu a fost pusă în discuţie această excepţie. Prin Decizia nr. 144/25.01.2017,
care are autoritate de lucru judecat, Curtea de Apel Suceava a admis recursul formulat şi a admis
acţiunea formulată, obligând Primăria B. la eliberarea adeverinţei prin care să se ateste suprafaţa
de teren utilizată în anul 2015, pe baza datelor din registrul Agricol pe 2014. Nici în primul
ciclu procesual al acestui dosar şi nici prin admiterea recursurilor, instanţele din cele două grade
de jurisdicţie nu au apreciat că ar fi dată lipsa capacităţii de folosinţă a reclamantei.
Pentru aceste considerente, a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat,
casarea sentinţei şi admiterea acţiunii în totalitate.
În drept: art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă, dispoziţiile OUG nr. 44/2008.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul Oraşul B., a solicitat respingerea
recursului ca nefondat şi menţinerea prevederilor sentinţei nr.398/23.03.2019 pronunţată de
Tribunalul Suceava.
În combaterea motivelor de recurs, intimatul a invocat prevederile art. 2 alin (1) lit. f)
şi g) din OUG nr. 44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; de
asemenea, Secţiunea II a aceleiaşi ordonanţe de urgenţă, denumită sugestiv - Regimul juridic al
întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale – care statuează la art. 22
că, întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul
comerţului; potrivit art. 27 alin 1(), întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi
individuale îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:
a) prin deces; b) prin voinţa acestuia; c) în condiţiile art. 25 din Legii nr. 26/1990 republicată.
În scopul conturării susţinerii în drept a recursului trebuie amintite şi prevederile art.
188 Codului civil ce definesc persoana juridică (şi anume, sunt persoane juridice entităţile
prevăzute de lege, precum şi orice alte organizaţii legal înfiinţate care, deşi nu sunt declarate de
lege persoane juridice, îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la art. 187 – articol potrivit căruia,
orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu,
afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general).
Ordonanţa defineşte explicit termenii si expresiile pe care le utilizează in cuprinsul său,
rezultând inter alia, potrivit art. 2 Iit. g), că întreprinderea individuala semnifică „Întreprinderea
economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică". Prin
„întreprindere economică" se întelege, potrivit art. 2 1it. f) din aceeaşi ordonanţă, "activitatea
economica desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse
financiare, forţa de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informaţie, pe riscul
întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege", iar noţiunea de „întreprinzător"
semnifică, conform art. 2 1it. e), „persoana fizica care organizează o întreprindere economică".
Afirmând explicit că întreprinderea individuală este o formă de activitate economică,
lipsită de personalitate juridică, legiuitorul a exclus, aşadar, o posibilă includere a acestui tip de
activitate în sfera persoanelor juridice.
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Impunerea unor condiţii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a
funcţionării întreprinzătorilor persoane fizice, titulari ai întreprinderii individuale, nu este de
natură a conduce la o concluzie contrară.
Din analiza sistematică a prevederilor art. 7-15 din OUG nr. 44/2008 rezultă că titularul
obligaţiei de înregistrare/autorizare este întreprinzătorul persoana fizică, subiect de drept
distinct, nicidecum întreprinderea individuală.
Intenţia legiuitorului de a exclude o posibilă asimilare a întreprinderii individuale unei
persoane juridice rezultă şi din analiza prevederilor inserate în cap. III Secţiunea a 2-a a OUG
nr. 44/2008, relative la „regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizica titular al
întreprinderii individuale".
Sub un prim aspect, denumirea legală a acestei secţiuni pune în lumină, fără echivoc,
subiectul de drept destinatar, titular al ansamblului de drepturi şi obligaţii pe care legea le
instituie, acesta fiind întreprinzătorul persoana fizică. În al doilea rând, pentru clarificarea
efectelor pe care înregistrarea în registrul comerţului le are asupra întreprinderii individuale,
legiuitorul a prevăzut în mod expres că, de la data înregistrării sale, „întreprinzătorul titular al
întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică" (art. 23). Acesta, iar nu
întreprinderea individuală, dobândeşte, aşadar, ca efect al înregistrării în registrul comerţului,
drepturile si obligaţiile ce derivă din calitatea de comerciant. Dimpotrivă, intenţia neechivocă a
legiuitorului în raport cu acest tip de întreprindere - afirmată în cuprinsul art. 21it. g) - este
reiterată în conţinutul art. 22, potrivit căruia „întreprinderea individuală nu dobândeşte
personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului" şi, drept urmare, nu are
aptitudinea de a-şi asuma drepturi si obligaţii specifice unui comerciant.
Prin urmare, analiza normelor supracitate legitimează concluzia că întreprinderea
individuală nu constituie o persoană juridică recunoscută de lege, în înţelesul art. 188 teza I din
Codul civil, urmând a se evalua şi dacă, în pofida exprimării legiuitorului, o atare formă de
organizare ar putea fi considerată, totuşi, o persoană juridica în sensul tezei a II-a a normei
civile.
Din interpretarea coroborata a dispoziţiilor integrate în cuprinsul OUG nr. 44/2008
rezultă că nu sunt întrunite, în cazul întreprinderii individuale, cele trei elemente constitutive
ale persoanei juridice prevăzute de art. 187 din Codul civil.
Întreprinderea individuală nu este o entitate cu o organizare proprie, de sine stătătoare,
întrucât nu se decelează, în cazul său, elementele inerente acestei organizări, respectiv
posibilitatea unei subcompartimentări a activităţilor ce ar putea fi desfăşurate ori cea a
desemnării unor „organe" proprii sau a unui reprezentant legal. Dimpotrivă, aşa cum rezultă din
analiza dispoziţiilor art. 24 şi 26 din OUG nr. 44/2008, subiectul de drept angajat în relaţiile cu
terţii este întotdeauna întreprinzătorul persoana fizică, iar nu întreprinderea, fiind cel căruia
legiuitorul îi recunoaşte calitatea de comerciant.
Întreprinderea individuală nu este nici titulara unui patrimoniu propriu, afectat fiinţării
sale ca entitate distinctă de întreprinzătorul titular. Nu există în actul normativ supus analizei
nici prevederi referitoare la înfiinţarea propriu-zisă a întreprinderii individuale şi nici dispoziţii
vizând încetarea acesteia. Art. 27 din OUG nr. 44/2008 reglementează doar cazurile de încetare
a activităţii şi de radiere a întreprinzătorului persoană fizică, respectiv decesul, prin voinţa
acestuia ori condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului. Aceste cazuri
legale de încetare se raportează, însă, la persoana şi la activitatea întreprinzătorului, nu a
întreprinderii individuale în sine, şi se diferenţiază, în substanţă, de cazurile de încetare a
persoanei juridice reglementate de Codul civil în cuprinsul art. 244, respectiv constatarea ori
declararea nulităţii, fuziunea, divizarea totală, transformarea, dizolvarea sau desfiinţarea ori un
alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege. O atare opţiune a legiuitorului se integrează,
în mod coerent, în întreaga construcţie normativă existentă în OUG nr. 44/2008, centrată pe
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ideea recunoaşterii întreprinzătorului ca unic subiect de drept implicat in raporturile juridice pe
care le disciplinează.
Prin urmare, se poate concluziona că întreprinderea individuală nu este implicată ca
subiect de drept în raporturile juridice reglementate de OUG nr. 44/2008, nu are calitatea de
persoană juridică în înţelesul normelor Codului Civil şi nu poate fi, în sine, nici destinatar al
actelor normative civile ori al dispoziţiilor legislaţiei penale.
Nu în ultimul rând, intimatul a invocat hotărârea prealabilă dată de Înalta Curte de
Casaţie si Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dată
la sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală în Dosarul nr. 4.039/1/2015,
pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept referitoare la întreprinderea individuală,
statuările instanţei supreme fiind în sensul că întreprinderea individuală, forma de activitate
economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică şi, prin urmare, nu poate
răspunde penal (Monitorul Oficial al României nr.l38din 23.02.2016 partea I Decizia 1/2016).
Faţă de aceste argumente de ordin legal, intimatul a apreciat ca fiind nefondate criticele
aduse sentinţei civile 398/23.03.2019, motiv pentru care se impune respingerea lor şi implicit a
recursului.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului
şi motivelor de recurs invocate, Curtea reţine următoarele:
Recurenta Întreprindere Individuală A. a criticat sentința Tribunalului Suceava, arătând
că instanța de fond a soluționat cauza făcând aplicarea greșită a normelor de drept procesual.
Arată că instanţa în mod greșit a admis excepţia lipsei capacităţii de folosinţă, întreprinderea
individuală putând sta în judecată conform art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit art. 33
din OUG nr. 44/2008 funcţionând într-adevăr ca şi comerciant persoană fizică, dar subsumat
titulaturii şi efectelor juridice ale unei întreprinderi individuale. Arată că, atât timp cât
întreprinderea individuală poate intra în raporturi juridice, trebuie să i se recunoască şi
capacitatea de a sta în judecată.
Analizând criticile formulate de către recurentă, curtea apreciază că acestea sunt
întemeiate, prima instanţă reţinând în mod greşit că în cauză, întreprinderea individuală nu
justifica capacitate procesuală de folosinţă şi nu poate sta în judecată, întrucât patrimoniul
întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului, o atare
interpretare ignorând sensul şi semnificaţia formelor de organizare a activităţilor economice,
reglementate de OUG nr. 44/2008, şi, în strânsă legătură cu aceasta, sensul dispoziţiilor art. 56
alin. 2 Cod procedură civilă.
Astfel, este adevărat că dispoziţiile citate de instanţa de fond, art. 23 – 25 din OUG nr.
44/2008, ca de altfel, întreaga reglementare, este constantă în a detalia organizarea entităţilor
de tipul celor ce intră sub incidenţa sa (întreprindere individuală, întreprindere familială, etc),
ca fiind strâns legată de persoana fizică care o instituie şi acţionează pentru aceasta, şi
împrejurarea lipsirii de personalitate juridică a unor atari structuri. Aceasta însă nu poate
însemna ignorarea cu totul şi în mod absolut a constituirii unei astfel de entităţi, astfel cum a
procedat instanţa de fond, ci efectele constituirii acesteia se impun a fi recunoscute, inclusiv,
aşa cum se va arăta în planul capacităţii procesuale; atâta timp cât legiuitorul a înţeles să
reglementeze posibilitatea organizării unor astfel de structuri, alta decât persoana fizică însăşi,
care să exercite activităţi economice sub această formă, nu se poate să i se permită aceasta dar
să i se nege a acţiona, inclusiv în justiţie, în apărarea drepturilor/obligaţiilor ce decurg din
raporturile economice angajate.
De altfel, în acest sens, dispoziţiile art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă dispun în mod
expres că aptitudinea de a sta în judecată aparţine nu doar unor structuri cu personalitate
juridică, ci oricăror asociaţii, societăţi, alte entităţi constituite potrivit legii, dispoziţie de
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excepţie faţă de regula generală (instituită de primul alineat al art. 56 Cod procedură civilă), a
corelării capacităţii de a sta în judecată de folosinţa drepturilor civile ce decurge din
personalitatea juridică.
Împrejurarea că există o confuziune de patrimonii, între cel al entităţii şi cel al persoanei
fizice, este o consecinţă de natură a fi identificată/valorificată în faza executării, eventual, dar
nu este un argument care să susţină nerecunoaşterea dreptului de a sta în judecată, care nu este
condiţionată de lege, de atari efecte/caracteristici. Nu sunt astfel de argumente nici statuările
ÎCCJ din decizia nr. 1/2016 privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală,
amintite de intimată, o atare decizie statuând lipsa personalităţii juridice a unei atari structuri şi
lipsa răspunderii penale a acesteia, chestiuni care nu sunt relevante în cauză (răspunderea penală
este o răspundere cu caracter special, şi statuările instanţei penale în acest sens, sunt aferente
unei atari dezbateri), şi oricum nu ating problematica de faţă (împrejurarea că astfel de structuri
nu au personalitate juridică nu este cea disputată în cauză, ci disputa de faţă priveşte aptitudinea
unei atari structuri, fără personalitate juridică, de a sta în judecată, de soluţionat în lumina OUG
nr. 44/2008 şi art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă, astfel cum s-a arătat).
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 Cod
procedură civilă 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, constatând şi faptul că în cauză anterior a mai fost dispusă casarea cu trimitere, să
reţină cauza pentru rejudecare şi să stabilească termen în acest sens.
18. Ordin prefect de încetare de drept a mandatului de consilier local. Analiza
considerentelor de oportunitate a măsurii.
Rezumat:
Încetarea de drept a mandatului de consilier local are loc, potrivit art. 9 alin. 2 lit. h1
din Legea nr. 393/2004, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic, astfel
că, drept consecinţă, potrivit art. 12 alin. 3 din aceeaşi reglementare, prefectul are rolul de a
constata, de a lua act de încetarea mandatului de consilier local. Ca urmare, prefectul
îndeplineşte în condiţiile legii o formalitate necesară în vederea funcţionării autorităţii
administraţiei publice în condiţii de reprezentativitate şi legitimitate, context în care nu sunt
date competenţe de oportunitate în sarcina organului învestit cu constatarea acestei situaţii.
(Decizia nr. 772 din 29 octombrie 2019, dosar nr. 3239/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 26.09.2019, sub nr.
dosar .../86/2018, reclamantul A., în contradictoriu cu Instituţia Prefectului, a solicitat anularea
Ordinului Prefectului nr.190/22.08.2018 privind încetarea de drept a mandatului consilierului
local A. din cadrul Consiliului Local al comunei B., înainte de expirarea duratei normale a
acestuia.
Pârâta Instituţia Prefectului – Judeţul a formulat, la data de 31.10.2018, întâmpinare
solicitând respingerea acţiunii, ca nefondată.
La data de 26.11.2018, reclamantul A. a formulat cerere de modificare a cererii de
chemare în judecată prin care şi-a completat acţiunea iniţială în sensul că a solicitat şi
suspendarea Ordinului prefectului nr. 190/2018 până la soluţionarea prin hotărâre definitivă a
cererii de anulare, considerând că până la soluţionarea definitivă a acestei cauze se impune
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suspendarea acestui Ordin, având în vedere că efectele sale sunt de natură să-i producă grave
prejudicii, respectiv împiedicarea de a-şi aduce la îndeplinire mandatul de consilier local.
Prin notele scrise la cererea modificatoare formulată de reclamant, depuse la data de
11.02.2019, pârâta Instituţia Prefectului – Judeţul a solicitat respingerea cererii de suspendare
a Ordinului Prefectului nr. 190 din 22.08.2018, ca nefondată.
La data de 12.02.2019 Partidul C. Organizaţia Locală B. a formulat cerere de intervenţie
accesorie în sprijinul pârâtului Prefectul Judeţului, solicitând admiterea în principiu a cererii de
intervenţie motivat de faptul că justifică interes în cauză, în sensul că, în caz de anulare a
ordinului prefectului, reclamantul să nu deţină calitatea de consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei B., deoarece acesta a fost exclus din partid din cauză că nu a respectat normele
statutare, locul acestuia urmând a fi luat de un consilier local supleant.
Pe cale de excepţie, a înţeles să invoce excepţia inadmisibilităţii acţiunii, deoarece
reclamantul nu a parcurs procedura prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004,
acţiunea urmând a fi respinsă ca atare.
Pe fond, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.
Prin încheierea pronunţată la data de 14 februarie 2019 în prezentul dosar, tribunalul a
respins, ca nefondată, cererea de suspendare a ordinului Prefectului, nr.190/22.08.2018,
formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Instituţia Prefectului – Judeţul.
Prin sentinţa civilă nr. 228 din 14 martie 2019, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a respins, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de
chemare în judecată invocată de intervenientul accesoriu Partidul C. Organizaţia Locală B.; a
respins, ca nefondată, cererea formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Instituţia
Prefectului – Judeţul.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul A. şi a solicitat,
în temeiul art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, casarea sentinţei recurate şi, în rejudecare,
admiterea acţiunii în sensul anulării Ordinului Prefectului nr. 190/2018.
În motivarea căii de atac promovată, recurentul reclamant a reiterat situaţia detaliată şi
în cererea introductivă de instanţă, arătând că: prin ordinul a cărui anulare o solicită s-a dispus
încetarea de drept a mandatului său de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a
acestuia, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic, prin excludere; în
momentul în care i s-a comunicat acest ordin a aflat că şi-a pierdut calitatea de membru al
Partidului C., prin excludere, context în care a iniţiat toate demersurile statutare pentru a
desfiinţa decizia de excludere.
A apreciat că Ordinul emis de Prefect nr. 190/2018 este nelegal, întrucât a fost emis în
mod formal, fără să cuprindă mai multe informaţii însoţite de documente justificative, iar
sesizarea partidului politic trebuia să fie însoţită în mod obligatoriu de următoarele informaţii
şi documente: Decizia/Hotărârea definitivă de excludere a membrului de partid, extras scris din
Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Partidului C., copii certificate ale documentelor care
atestă parcurgerea procedurilor statutare, până la rămânerea definitivă a excluderii din partid,
respectiv o declaraţie pe propria răspundere a persoanei competente să semneze sesizarea, prin
care certifică faptul că au fost respectate toate procedurile interne privind aplicarea sancţiunii
excluderii, respectiv toate drepturile statutare ale membrului de partid, precum şi faptul că
hotărârea de excludere este definitivă, potrivit actelor normative interne ale Partidului C.;
dovada convocării membrului de partid, cu respectarea termenelor potrivit statutului Partidului
C. pentru apărare în faţa structurilor politice/ jurisdicţionale interne care au adoptat hotărâri cu
privire la procedurile de excludere din Partidul C.; hotărârile adoptate de structurile competente
în fiecare din etapele procedurii de sancţionare cu excluderea din Partidul C.; dovada
comunicării scrise a hotărârilor către membrul de partid.
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Or, documentaţia care a stat la baza emiterii Ordinului nr. 190/2018 este formată doar
din Referatul întocmit la nivelul Prefecturii, adresele nr. 328/2018 şi 341/2018 ale Biroului
Politic Judeţean al Partidului C. şi Decizia nr. 34/2018 de excludere din partid.
A mai învederat că Decizia nr. 34/2018 de excludere din partid nu este definitivă, fiind
formulată contestaţie împotriva acesteia şi, mai mult, această decizie nu i-a fost comunicată
conform statutului partidului contestat-o şi voi depune dovezi în acest sens.
Astfel, a considerat că în mod greşit instanţa a reţinut că decizia de excludere din partid
este definitivă şi din această perspectivă Ordinul nr. 190/2018 s-a emis în mod legal.
Având în vedere că Ordinul Prefectului nr. 190/2018 s-a emis în considerarea deciziei
de excludere din partid, faţă de împrejurarea că această decizie care nu este definitivă şi cum
acest Ordin nu are la bază o documentaţie adecvată, completă, care să permită verificarea, chiar
formală a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 9 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, recurentul reclamant a solicitat anularea Ordinului Prefectului nr.
190/2018.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata Instituţia Prefectului Judeţului a invocat,
pe cale de excepţie, tardivitatea formulării recursului iar pe fond, respingerea recursului ca
neîntemeiat şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii pronunţată în primă instanţă.
În motivare, intimata a solicitat a se constata - în ceea ce priveşte excepţia tardivităţii
căii de atac - că recursul nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate sub aspectul cerinţelor de
formă prevăzute de dispoziţiile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, raportat la art. 185 alin.
1 Cod procedură civilă.
Cu privire la fondul cauzei, intimata a apreciat că motivele menţionate de recurent în
recurs nu pot fi reţinute ca motive de casare, in sensul art. 488 pct.8 Cod procedură civilă.
După cum lesne se poate observa, sentinţa recurată cuprinde motivele pe care se
întemeiază, atât în fapt, cât şi în drept, nu cuprinde motive contradictorii şi nici nu cuprinde
motive străine de natura cauzei, nu a fost dată cu încălcarea ori aplicarea greşită a normelor de
drept material, prima instanţă evocând pe larg temeiurile pe care în mod corect le-a reţinut,
precum şi corecta interpretare pe care le-a dat-o acestora, situaţie faţă de care motivul de casare
de la art. 488 pct.8 nu este incident in speţă. Mai mult, recurentul nu a indicat, în recurs, care
anume sunt normele de drept material încălcate ori greşit aplicate de către judecătorul fondului.
Faţă de aspectele mai sus expuse, a solicitat a se constata că recursul nu se încadrează
in motivele de casare expres şi limitativ menţionate la art. 488 Cod procedură civilă. Simpla
indicare de către recurent a unui motiv de casare, fără menţionarea vreunui argument în
susţinerea acestuia nu poate fi suficientă pentru ca temeiul de drept invocat să fie reţinut ca fiind
in mod valabil aplicabil in speţă.
Intimatul intervenient Partidul C. – Organizaţia Locală B. a formulat întâmpinare, prin
care a invocat excepţia nulităţii căii de atac pentru nemotivare şi, în subsidiar, a solicitat
respingerea recursului ca nefondat.
Referindu-se la excepţia nemotivării, intimatul a apreciat că motivele de recurs invocate
nu se încadrează în motivele prevăzute de art. 488, nu reprezintă motive de ordine publică şi
nici nu au fost indicate normele de drept material încălcate prin pronunţarea hotărârii recurate.
Cu privire la fondul cauzei, a considerat că pârâta a făcut în mod corect aplicarea
dispoziţiilor art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/204, emiţând ordinul contestat, prin care s-a
constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al
comunei B. – în ceea ce îl priveşte pe reclamant - ca urmare a pierderii calităţii de membru al
partidului pe lista căruia a fost ales şi a fost declarat ca vacant mandatul de consilier local.
Nu pot fi primite susţinerile reclamantului recurent potrivit cărora ordinul prefectului
trebuia să aibă la bază copii certificate ale documentelor care să atest parcurgerea procedurilor
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statutare, până la rămânerea definitivă a excluderii din partid, întrucât nu există vreun text de
lege care să prevadă acest lucru.
Nici afimaţia conform căreia prefectul avea obligaţia de a verifica dacă actele emise de
partid au fost emise cu respectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
partidului nu este întemeiată deoarece, prefectul având doar obligaţia ca pe baza acestor
înscrisuri să emită în termen de 30 de zile ordinul prin care să constate încetarea de drept a
mandatului de consilier local. Aceste motive nu au suport şi susţinere legală, întrucât textul
imperativ al legii statutului aleşilor locali nu prevede şi nu impune aceasta ca o condiţie a
emiterii ordinului prin care se constată încetarea de drept a mandatului. 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 partidul 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 regulamentele interne fiind obligatorii şi opozabile doar
membrilor acestuia. Aceste aspecte rezultă şi din Decizia nr. 530/2013 a Curţii Constituţionale
prin care s-a reţinut că instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea unei cereri prin care se
contestă sancţiunea excluderii din partid urmează să analizeze respectarea normelor statutare
privind stabilirea şi aplicarea sancţiunii şi să verifice dacă dreptul părţii la apărare şi la opinie a
fost efectiv asigurat. Or, reclamantul recurent nu a formulat o astfel de cerere nici în cauza
pendinte şi nici nu a făcut dovada că ar fi promovat o astfel de acţiune în faţa unei alte instanţe.
În atare situaţie ordinul contestat este legal emis, potrivit disp. art. 12 alin. 3 raportat la
art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 393/2004.
Invocând şi statuările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la pierderea de către
consilierul local sau judeţean a calităţii de membru al partidului politic (decizia 45/ 12.06.2017)
intimatul intervenient a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului,
şi a motivelor de recurs invocate, Curtea reţine următoarele:
Recurentul A. a criticat sentința Tribunalului Suceava, arătând că instanța de fond a
soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de drept material. Arată
recurentul că ordinul emis nu întruneşte exigenţele de procedură şi formă, fiind emis în mod
formal, fără să cuprindă informaţii şi documentele justificative ce trebuiau a însoţi sesizarea
partidului politic, iar, pe de altă parte, decizia de excludere din partid nu este definitivă.
Analizând criticile formulate, Curtea apreciază că acestea, deşi se încadrează în motivele
de recurs prevăzute limitativ de art. 488 Cod procedură civilă (sens în care va fi respinsă
excepţia nulităţii recursului invocată de intimat), nu sunt întemeiate.
Astfel prima instanţă a reţinut în mod corect incidenţa în cauză şi a interpretat în mod
corespunzător dispoziţiile art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 393/2004, respectiv că încetarea de
drept a mandatului de consilier local are loc ca urmare a pierderii calităţii de membru al
partidului politic, şi că, drept consecinţă, potrivit art. 12 alin. 3 din aceeaşi reglementare,
prefectul are rolul de a constata, de a lua act de încetarea mandatului de consilier local. În acord
cu prima instanţă, curtea reiterează că prefectul îndeplineşte în condiţiile legii o formalitate
necesară în vederea funcţionării autorităţii administraţiei publice în condiţii de
reprezentativitate şi legitimitate, context în care nu sunt date competenţe de oportunitate în
sarcina organului învestit cu constatarea acestei situaţii.
Drept consecinţă, nu pot fi pertinente astfel, în cuprinsul actului administrativ emis ca
atare de către perfect, considerente legate de aprecieri şi condiţii relativ la procedura de
excludere din partid, astfel cum reclamă recurentul că nu s-a realizat. Subliniază curtea
recurentului că atari condiţii şi aprecieri precum cele indicate în cererea de recurs (că nu există
declaraţii că excluderea din partid a respectat toate procedurile interne, că nu există dovada
convocării sale pentru a se apăra relativ la măsura de excludere din partid, că nu există hotărâri
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din etapele de sancţionare cu excludere, necomunicarea deciziei de excludere etc.), pot face
obiect al analizei doar relativ la decizia de excludere din partid, dar nu sunt relevante în ce
priveşte ordinul de constatare a încetării mandatului. Iar relativ la contestarea deciziei de
excludere din partid, deşi a fost afirmată de către recurent, acesta nu a prezentat o atare dovadă.
Nu pot fi reţinute nici motive privind neîndeplinirea condiţiilor procedurale pentru
emiterea actului administrativ, cât timp, potrivit dispoziţiilor legale, s-a efectuat un referat
constatator de către primar, şi de altfel, recurentul nu a avansat argumente pertinente relativ la
legalitatea procedurilor la emiterea ordinului (altele decât cele ce ţin de decizia de excludere
din partid, care, aşa cum s-a arătat, exced prezentei analize).
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 procedură civilăsă respingă
recursul ca atare.
19. Prelungire permis armă. Anularea anterioară a unui drept de port armă
Rezumat:
Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru
o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile legale prevăzute de Legea 295/2004,
iar conform art. 14 lit. h) din acelaşi act normativ, una dintre condiţii este ca petentului să nu
i se fi anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a
armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura
anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2) - (5). Din analiza
acestui din urmă text de lege, rezultă că solicitantului nu trebuie să i se fi anulat dreptul de
port-armă, fără condiţionarea tipului de permis: A (în cazul deţinerii) sau B (în cazul portului
şi folosirii).
(Decizia nr. 793 din 29.10.2019, dosar nr. 4301/86/2018)
Hotărârea :
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia contencios administrativ şi fiscal şi
înregistrată sub nr. .../86/2018 din data de 28.12.2018, reclamantul A., în contradictoriu cu
pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B., a formulat contestaţie împotriva refuzului de
prelungire a permisului de armă tip B, înscris pe care l-a primit prin poştă la data de 19.12.2018.
La dosarul cauzei, pârâtul a depus întâmpinare la data de 07.02.2019, solicitând
respingerea acţiunii, ca nefondată şi menţinerea actului atacat, inclusiv a măsurii dispuse, ca
fiind legale şi temeinice.
Prin sentinţa civilă nr. 394 din 20 mai 2019 pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia
contencios administrativ şi fiscal în dosar nr. ../86/2018, a fost admisă acţiunea având ca obiect
„anulare act administrativ fiscal” formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtul
Inspectoratul de Poliţie Judeţean, dispunându-se anularea adresei nr. 1018858/2018 emisă de
pârâtă..
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean,
dosarul fiind înregistrat pe rolul Curţii de Apel Suceava sub nr. ../86/2018 la data de 25.07.2019.
În motivarea căii de atac promovate, recurentul învederează că în mod greşit instanţa a
anulat adresa 1018858/2018, fără a indica dispoziţiile legale pe care se sprijină soluţia dată.
Supune atenţiei că la data de 25.06.2018 a fost emisă, de către I.P.J. - S.A.E.S.P.,
Dispoziţia de anulare a dreptului de deţinere a armelor şi muniţiilor nr. 77535, în conformitate
cu prevederile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 295/2004 faţă petent, posesor al permisului de
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armă tip A, seria A, nr. 0012379, eliberat de I.P.J. la data de 29.05.2013, pentru încălcarea
prevederilor art. 25 alin. 1 din Lege nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare,
constând în aceea că acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale prev. de disp. art. 25 din Legea
nr. 29S/2004 privind prelungirea permisului de armă mai sus menţionat, fiind expirat din data
de 30.05.2018.
La data de 19.10.2018, numitul A. a înaintat I.P.J. - S.A.E.S.P. cererea cu nr. 1017557,
prin care a solicitat prelungirea valabilităţii permisul de armă seria B. nr. 077348 emis la
30.10.2013 de I.P.J., având valabilitatea până la 30.10.2019.
În urma analizei documentaţiei întocmite cu privire la cererea numitului A., s-a constatat
ca acesta nu îndeplinea condiţiile de prelungire a valabilităţii permisului de armă tip B. sub
aspectul prevederilor art. 14 lit. h din actul normativ menţionat ("nu le-a fost anulat în ultimii 2
ani dreptul de procurare, deţinere, sau după caz port şi folosire a armelor letale ori a armelor
neletale supuse autorizării"), întrucât la data de 25.06.2018 a fost dispusă de către I.P.J. –
S.A.E.S.P. măsura anulării dreptului de deţinere arme şi muniţii letale faţă de sus-numitul, fiind
emisă dispoziţia de anulare menţionată, astfel că solicitarea acestuia de prelungire a valabilităţii
permisului de arma tip B a primit aviz nefavorabil.
Opinează recurentul că din analiza articolelor de lege mai sus-menţionate rezultă în mod
clar dreptul dar şi obligaţia lucrătorilor din cadrul S.A.E.S.P. - I.P J. de a dispune măsura
refuzului prelungirii valabilităţii permisului tip B, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute
de art. 14 lit., h din Legea nr. 295/2004.
Normele de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale sunt restrictive având
în vedere faptul că, în ultima perioadă, tot mai multe persoane îşi rezolvă problemele folosind
armele. Deţinerea şi folosirea armelor neletale necesită îndeplinirea aceloraşi condiţii de
păstrare şi asigurare ca şi în cazul armelor letale. Astfel, trebuie îndeplinite şi condiţiile
prevăzute de lege pentru prelungirea valabilităţii permisului, iar refuzul este temeinic şi legal.
Făcând referire la dispoziţiile art. 25 alin. 3 din Legea nr. 295/2004, arată că situaţia
petentului sunt incidente prevederile art. 14, alin. 1, lit. h, respectiv "nu le-a fost anulat în ultimii
2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port si folosire a armelor letale ori a armelor
neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare
a pierderii calităţii prevăzute la art. 13, alin. 2 - 5", aşadar, fără condiţionarea tipului de permis
A (în cazul deţinerii) sau B (în cazul portului şi folosirii).
Faţă de cele expuse şi, având în vedere apărările formulate pe fond, solicită admiterea
recursului, modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiate.
Intimatul, legal citat, nu a formulat întâmpinare.
Examinând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 pct. 8 din
Codul de procedură civilă, Curtea constată că este fondat pentru considerentele ce urmează:
Conform înscrisurilor de la filele 41, 42 dosar fond, la data de 25.06.2018 a fost emisă,
de către I.P J. - S.A.E.S.P., Dispoziţia de anulare a dreptului de deţinere a armelor şi muniţiilor,
nr. 77535, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 295/2004 - faţă de
petent, posesor al permisului de armă tip A, seria A, nr. 0012379, eliberat de I.P.J. Suceava la
data de 29.05.2013, pentru încălcarea prevederilor art. 25 alin. 1 din Lege nr. 295/2004, cu
modificările si completările ulterioare, constând în aceea că acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile
legale prev. de disp. art. 25 din Legea nr. 295/2004 privind prelungirea permisului de armă mai
sus menţionat, fiind expirat din data de 30.05.2018.
În acest context, ca urmare a formulării de către reclamant a cererii cu nr. 1017557 din
data de 19.10.2018, prin care a solicitat prelungirea valabilităţii permisul de armă seria B. nr.
077348 emis la 30.10.2013 de I.P.J, având valabilitatea până la 30.10.2019,în cadrul analizei
documentaţiei întocmite cu privire la cererea reclamantului, s-a constatat că acesta nu
îndeplinea condiţiile de prelungire a valabilităţii permisului de armă tip B, sub aspectul
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prevederilor art. 14 lit. h din Legea nr.295/2004, întrucât la data de 25.06.2018 a fost dispusă
de către I.P.J.– S.A.E.S.P. măsura anulării dreptului de deţinere arme şi muniţii letale, fiind
emisă dispoziţia de anulare menţionata mai sus, astfel ca solicitarea acestuia de prelungire a
valabilităţii permisului de arma tip B cu datele menţionate mai sus a fost respinsă.
Curtea reţine că, potrivit art.25 alin.3 din Legea nr. 295/2004, „valabilitatea permisului
de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă
titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) - f), h) şi i) şi prezintă dovada
efectuării unei şedinţe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepţia posesorilor de
arme de vânătoare”, iar conform art.14 lit.h) din acelaşi act normativ, una dintre condiţii este
ca petentului să nu i se fi anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz,
port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor
în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2) (5). Din analiza acestui din urmă text de lege, rezultă că solicitantului nu trebuie să i se fi anulat
dreptul de port-armă, fără condiţionarea tipului de permis: A (în cazul deţinerii) sau B (în cazul
portului şi folosirii), astfel că aprecierea instanţei de fond în sensul că anularea autorizării unei
alte categorii de armă, respectiv seria A, nu poate justifica respingerea cererii de prelungire a
valabilităţii permisul de armă seria B, este nefondată.
În consecinţă, criticile recurentului fiind întemeiate, Curtea urmează a admite recursul
declarat în cauză, a casa sentinţa recurată şi, în urma rejudecării cauzei, a respinge acţiunea ca
nefondată.
20. Dreptul de apreciere al autorități publice asupra oportunității încetării de
drept a raportului de serviciu în cazul condamnării funcționarului public pentru
săvârșirea unei infracțiuni, cu suspendarea executării pedepsei
Rezumat:
Art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 prevede că raportul de serviciu al
funcționarului public încetează când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus
condamnarea pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse
privative de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii.
În ceea ce privește prevederile art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999, este de
observat că, nu fac nicio distincție după cum pentru săvârșirea infracțiunii se dispune
executarea pedepsei privative de libertate sau suspendarea executării acesteia.
Prin urmare, față de dispozițiile legale menționate, și de interpretarea lor, făcută de
Înalta Curte de Casație prin Decizia nr. 18/2015 și Decizia nr. 12/2017, precum și prin Decizia
nr. 188/2016 a Curții Constituționale, în cazul în care funcționarul public este condamnat la
pedeapsa închisorii (indiferent de modalitatea de executare) încetarea raporturilor de serviciu
intervine de drept în baza art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999, fără ca autoritatea
publică să mai aibă posibilitatea exercitării unui drept de apreciere asupra oportunității
măsurii dispuse.
(Decizia nr. 14 din 8 .01.2019, dosar nr. 2366/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. ../86/2018 din data de 15 iunie 2018, reclamantul A., în
contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului B., a solicitat anularea dispoziţiei nr. ... din
24.05.2018 emisă de către pârât.
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De asemenea, a solicitat, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 554/2004,
suspendarea executării dispoziţiei atacate până la soluţionarea definitivă a cauzei, precum şi
obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin dispoziţia nr. ... din 24.05.2018 s-a
dispus, începând cu data de 25.05.2018, încetarea de drept a raportului de serviciu, în calitate
de funcţionar public-şef serviciu, gradul II al Serviciului Protecţie civilă, situaţii de urgenţă,
sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu prevederile sentinţei penale nr. 102 din
23.03.2017 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr. 870/25.09.2017 a Curţii
de Apel Suceava.
A precizat că prin sentinţa nr. 102 din 23.03.2017 a Judecătoriei Suceava s-a dispus
condamnarea sa la pedeapsa de 8 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării
acesteia, în baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau
sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art.
337 Cod penal.
De asemenea, în baza aceleiaşi sentinţe s-a dispus ca şi măsură complementară
interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv
dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o perioadă de un an, ce se execută de la data rămânerii definitive a hotărârii.
Interzicerea aceloraşi drepturi a fost dispusă şi ca măsură accesorie şi care urmează a fi
executată de la data rămânerii definitive a hotărârii şi pană la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei principale.
În ceea ce priveşte capătul de cerere privind suspendarea executării dispoziţiei atacate,
a arătat că urmează a se avea în vedere dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 554/2004, potrivit
cărora, suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant,
pentru motivele prevăzute de art. 14 şi prin cererea adresată instanţei competente pentru
anularea, în tot sau în parte, a actului atacat.
Prin întâmpinare, pârâtul Primarul municipiului B., în ceea ce priveşte cererea de
suspendare, motivată pe prevederile art. 15 din Legea nr. 554/2004, a arătat că în mod evident
aceasta trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite la art. 14 din acelaşi act normativ şi a apreciat
că reclamantul nu a făcut dovada justificării acestei măsuri. A solicitat respingerea cererii de
suspendare ca nefondată.
Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca nefondată.
Prin cererea de completare formulată în cauză, reclamantul a solicitat a se reţine că
dispoziţia atacată a fost emisă cu nerespectarea prevederilor art. 98 alin. 2 din Legea nr.
188/1999, fiind, aşadar, nelegală sub acest aspect.
Prin sentinţa nr. 928 din 28 septembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis cererea de suspendare, a suspendat executarea dispoziţiei
contestate nr. .../24.05.2018, până la rămânerea definitivă a sentinţei.
Prin aceeaşi sentinţă s-a admis în parte acţiunea având ca obiect „anulare act
administrativ”, formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului
B., s-a anulat Dispoziţia nr. .../24.05.2018 emisă de pârât şi a fost obligat pârâtul să-i plătească
reclamantului suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a promovat recurs pârâtul Primarul
Municipiului B.
A apreciat recurentul că sentinţa Tribunalului Suceava apare ca fiind nemotivată,
instanţa mărginindu-se doar la câteva consideraţii de ordin general fără a oferi o motivare în
drept a soluţiei pronunţate.
A considerat recurentul că sentinţa recurată este netemeinică şi nelegală pentru
următoarele motive: hotărârea este nemotivată fiind dată cu nerespectarea exigenţelor
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dispoziţiilor art. 425 Cod procedură civilă, hotărârea este dată cu încălcarea sau aplicarea greşită
a normelor de drept material şi hotărârea este dată cu ignorarea sau aprecierea eronată a
înscrisurilor aflate la dosarul cauzei.
Cu referire la cererea de suspendare a Dispoziţiei de Primar nr. ../2018 recurentul a
arătat că această cererea a fost admisă pe considerentul faptului „că este îndeplinită condiţia
cazului bine justificat în condiţiile în care, raportat la temeiul de drept din dispoziţia contestată,
măsura încetării raportului de serviciu al reclamantului nu apare ca fiind oportună.”
Faţă de acest motiv ce a stat la baza suspendării actului contestat a solicitat a fi avute în
vedere două aspecte: faptul că prin motivarea cererii de suspendare contestatorul nu a pus în
discuţie oportunitatea măsurii dispuse prin emiterea dispoziţiei contestate, iar instanţa a reţinut
că măsura dispusă privind încetarea raportului de muncă nu este oportună, fără nici un fel de
motivare a acestei reţineri.
A arătat că potrivit doctrinei şi practicii judiciare, actul administrativ trebuie analizat
atât din punct de vedere al legalităţii emiterii sale, cât şi din punct de vedere al oportunităţii
sale, al considerentelor care trebuie menţionate în chiar conţinutul său, pentru a da posibilitatea
persoanei interesate să aprecieze asupra temeiniciei acestuia, şi instanţei de judecată învestite
să efectueze controlul jurisdicţional. Aşadar, orice act administrativ de natură a produce efecte
privind drepturile şi libertăţile fundamentale, trebuie motivat în chiar cuprinsul său, nu doar din
perspectiva competenţei de a emite acel act administrativ, ci şi din perspectiva posibilităţii
persoanei şi a societăţii de a aprecia asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii, asupra respectării
graniţelor dintre puterea discreţionară şi arbitrarul.
A susţinut recurentul că în preambulul actului contestat este consemnat elementul de
legalitate, esenţial, ce a stat la baza emiterii sale, respectiv sentinţa penală nr. 102/23.03.2017
pronunţată de Judecătoria Suceava, definitivă prin decizia penală nr. 870/25.09.2017 a Curţii
de Apel Suceava. Prin urmare, din punct de vedere al oportunităţii, este evident că emiterea
Dispoziţiei de primar nr. 1696/2018 îndeplineşte această cerinţă legală raportat, în primul rând,
la dispoziţiile art. 98 alin. 2 din Legea nr. 188/1999. A mai susţinut contrar opiniei nemotivate
a instanţei de fond, raportată la prevederile art. 98 alin. 2 din Legea nr. 188/1999, emiterea
actului de autoritate în termenul de 5 zile de la comunicarea sentinţei penale este oportună.
A solicitat a se observa faptul că în preambulul analizei cererii de suspendare, instanţa
a arătat expres că „existenţa unui caz bine justificat nu poate fi reţinută decât dacă din
împrejurările cauzei ar rezulta o îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate
de care se bucură actele administrative.” Ori, în pofida acestei reţineri exprese, instanţa de fond
a admis cererea de suspendare, reţinând, fără motivare, lipsa de oportunitate a actului, fără a
face nici un fel de apreciere sau analiză a prezumţiei de legalitate. Considerăm recurentul că
măsura de suspendare a actului de autoritate în discuţie pentru motivul lipsei de oportunitate al
acestuia, fără motivare, fără aprecieri asupra prezumţiei de legalitate, este subiectivă, arbitrară
şi dată de instanţă cu încălcarea principiului contradictorialităţii, în sensul că instanţa s-a
pronunţat asupra ceva ce nu s-a cerut, fără a pune în discuţia părţilor acest element, respectiv
oportunitatea Dispoziţiei de Primar nr. .../2018.
Învestită cu scopul declarat de a analiza prezumţia de legalitate a actului a cărei
suspendare s-a solicitat, instanţa a reţinut inoportunitatea acestuia, fără nicio referire sau analiză
asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actul supus controlului judecătoresc. Având
în vedere argumentele expuse în precedent recurentul a solicitat admiterea recursului formulat
asupra măsurii dispuse de instanţă având ca obiect suspendarea actului administrativ şi
modificarea acestei măsuri în sensul respingerii cererii de suspendare pe considerentul faptului
că în cauză nu este dat motivul „cazului bine justificat” care ar motiva o asemenea măsură
excepţională.
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În ceea ce priveşte măsura dispusă de instanţă având ca obiect anularea Dispoziţiei de
primar nr. .../2018 a solicitat a se observa faptul că instanţa de fond a aplicat în mod eronat
normele de drept material şi a încălcat principiul puterii de lucru judecat.
Admiţând cererea de anulare, instanţa de fond apreciază că infracţiunea pentru care a
fost condamnat reclamantul prin sentinţa penală "nu este o infracţiune incompatibilă cu
exercitarea funcţiei publice". În baza acestei aprecieri, instanţa reţine că actul a fost emis în
exces de putere, fără a motiva în ce constă excesul de putere imputat emitentului actului.
A învederat recurentul faptul că la baza emiterii Dispoziţiei de primar nr. 1696/2018 a
stat sentinţa penală nr. 102/2017, definitivă prin decizia nr. 870/2017 a Curţii de Apel Suceava.
Prin această sentinţă penală reclamantul a fost condamnat, în mod definitiv pentru infracţiunea
de refuz sau sustragere de la prevalarea de mostre biologice. De asemenea, prin sentinţa penală,
instanţa a aplicat inculpatului - reclamantul intimat din prezenta cauză, pedeapsa
complementată a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a 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 un an. Tot prin sentinţa penală,
instanţa 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, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de
stat, de la data rămânerii definite a hotărârii şi până la executarea sau considerată ca executată
a pedepsei principale. În opinia recurentului, este evident că, instanţa penală, în soluţionarea
cauzei penale, a apreciat, în mod irevocabil, că infracţiunea săvârşită de reclamantul intimat îl
aduce în starea de incompatibilitate în raport cu exercitarea unei funcţii publice ce implică
exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care a dispus în sarcina sa interdicţiile mai sus numite,
prin instituirea pedepselor complementare şi accesorii reglementate de prevederile art. 67 şi
respectiv. 65 Cod penal.
Trecând peste aceste reţineri ale instanţei penale, judecătorul de fond din prezenta cauză
a apreciat că, din contră, infracţiunea săvârşită de reclamant „nu este o infracţiune incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, publice”. Învestită cu controlul legalităţii unui act de autoritate, instanţa,
depăşind limitele învestirii şi încălcând principiul autorităţii de lucru judecat reglementat de art.
430 Cod procedură civilă şi-a întemeiat decizia pe aprecierile subiective asupra unor aspecte de
natură penală. În condiţiile în care instanţa penală a apreciat, în mod irevocabil, că infracţiunea
săvârşită de inculpat îl face incompatibil cu exercitarea unei funcţii publice ce implică exerciţiul
autorităţii de stat, dispunând măsuri complementare şi accesorii având ca obiect aceste
interdicţii, a apreciat recurentul că reţinerea instanţei de fond este abuzivă, subiectivă,
nemotivată şi dată cu încălcarea autorităţii lucrului judecat, anulând efectele unei sentinţe
penale irevocabile.
Faţă de argumentele mai sus invocate, în raport cu prevederile art. 488 alin. 1 punctele
6-8 Cod procedură civilă a solicitat recurentul să se constate că sentinţa nr. 928/2018 este
nemotivată, dată cu încălcarea autorităţii de lucru judecat şi cu aplicarea greşită a normelor de
drept material, sens în care se impune admiterea recursului, casarea, în totalitate, a sentinţei
recurate şi, în rejudecare, respingerea cererii de suspendare ca nefondată şi menţinerea
Dispoziţiei de primar nr. 1696/2018 ca legală, prin respingerea cererii de anulare ca nefondată.
Prin întâmpinarea depusă la 29 noiembrie 2018, reclamant-intimatul A., prin avocat
ales, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei Tribunalului Suceava
ca legală şi temeinică.
În susţinerea acestui punct de vedere intimatul a arătat că legat de cererea de suspendare
a actului contestat, instanţa de fond a dat o interpretare corectă dispoziţiilor art. 14 şi 15 alin. 1
din Legea nr. 554/2004.

100

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

A susţinut intimatul că existenţa cazului bine justificat nu presupune prezentarea unor
dovezi de nelegalitate evidentă întrucât o asemenea cerinţă şi interpretare ar echivala cu
prejudecarea fondului cauzei. A apreciat că există o bănuială legitimă în privinţa legalităţii
dispoziţiei nr. ... din 24.05.2018 astfel încât este dată condiţia cazului bine justificat reglementat
de art. 14 din Legea nr. 554/2004.
Legat de condiţia prevenirii unei pagube iminente a apreciat că şi aceasta este
îndeplinită, având în vedere măsura dispusă respectiv încetarea de drept a raportului de serviciu,
executarea imediată ducând la producerea unui blocaj în activitatea sa profesională, prejudiciu
iminent ce urmează a fi adus constând în patrimoniul său, respectiv prejudiciu material viitor,
previzibil cu evidenţă. De asemenea, a apreciat că executarea propriu-zisă şi efectivă a măsurii
din decizia atacată trebuie să se realizeze numai după ce justiţia se va pronunţa asupra legalităţii
actului administrativ contestat.
În ceea ce priveşte fondul cauzei a apreciat intimatul că instanţa de fond a făcut o corectă
aplicare a normelor de drept material, neputând fi reţinută nici încălcarea principiului puterii de
lucru judecat. Din motivarea instanţei de fond se poate observa că anularea Dispoziţiei nr. ...
/24.05.2018 s-a dispus întrucât actul administrativ a fost emis în exces de putere, astfel cum
este definit de art. 2 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 554/2004.
Potrivit dispoziţiei contestate încetarea de drept a raportului de serviciu s-a dispus în
baza dispoziţiilor art. 97 lit. a) şi art. 98 alin. l lit. f ) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici. Analizând aceste dispoziţii legale se poate observa că încetarea de drept
a raportului de serviciu a intervenit întrucât prin hotărâre judecătorească s-a dispus
condamnarea pentru o faptă prevăzută de art. 54 lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse
private de libertate. A precizat intimatul că, în situaţia sa după cum se poate observa fapta pentru
care a fost condamnat este cea de refuz sau sustragere de la recoltarea mostrelor biologice şi
care nu se încadrează în cele menţionate de dispoziţiile legale mai sus amintite, respectiv
infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, infracţiuni de corupţie sau serviciu,
infracţiuni care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie
care ar fi incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, iar pedeapsa aplicată nu a fost privativă
de libertate întrucât s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării acesteia.
A susţinut intimatul că nu pot fi primite apărările pârâtului în sensul că infracţiunea de
refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice este o infracţiune care împiedică
înfăptuirea justiţiei. După cum se poate observa dispoziţiile art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999
enumeră limitativ categoriile de infracţiuni după gruparea acestora pe titluri în Codul penal partea specială. Infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei sunt cuprinse la Titlul V, art. 266-288,
or infracţiunea de refuz sau sustragere de la recoltarea de mostre biologice - art. 337 Cod penal
- este cuprinsă în Titlul VII- infracţiuni contra siguranţei publice, respectiv contra siguranţei pe
drumurile publice astfel încât nu se poate reţine că a fost condamnat pentru o infracţiune care
împiedică înfăptuirea justiţiei.
De asemenea, chiar dacă s-a dispus condamnarea sa instanţa a dispus şi suspendarea
condiţionată a executării pedepsei, ceea ce nu este sinonim cu o pedeapsă privativă de libertate,
astfel încât temeiul de drept reţinut în dispoziţia atacată ca justificare a încetării raportului de
serviciu este inaplicabil în cauza de faţă.
Examinând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs formulate, care în drept se subsumează celor prevăzute de dispoziţiile art.
488 alin. 1, pct. 8 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este întemeiat având în
vedere următoarele:
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
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încălcarea dispozițiilor art. 425 alin. 1 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” .
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
s-au 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.
Cu titlul prealabil, Curtea reține că prin Sentința penală nr. 102 din 23.03.2017 a
Judecătoriei Suceava, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 870 din 25.09.2017 a Curții de
Apel Suceava reclamantul intimat A. a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru
săvârșirea infracțiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice” și s-a
dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
În conformitate cu prevederile Sentinței penale, prin Dispoziția nr. 1696/24.05.2018
Primarul municipiului B. a dispus încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului,
funcționarul public în cadrul primăriei.
Potrivit art. 2 din Legea nr. 188/1999, funcționarii publici desfășoară activități care
implică exercitarea unor prerogative de putere publică. Atribuțiile și responsabilitățile acestora
sunt stabilite în temeiul legii, cu scopul realizării prerogativelor de putere publică de către
administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative
autonome. Aceștia sunt numiți în funcție printr-un act administrativ unilateral emis de o
autoritate sau instituție publică.
Curtea reține ca aplicabile cauzei, următoarele dispoziții legale din Legea nr.188/1999:
Art. 54 lit. h): „(1) Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește
următoarele condiții: (...) h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
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umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu,
infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite
cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice".
Art. 98 alin. (1) lit. f):„(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:(...) f) când
prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru o faptă prevăzută la
art. 54 lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la data rămânerii
definitive a hotărârii".
Curtea reține că art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 stabilește unul dintre
cazurile de încetare de drept a raportului de serviciu al funcționarului public. Astfel, potrivit
textului menționat, raportul de serviciu existent încetează de drept la data rămânerii definitive
a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus una dintre următoarele soluții: fie condamnarea
pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 (și anume infracțiuni contra
umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni
care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori infracțiuni săvârșite cu intenție care ar
face persoana în cauză incompatibilă cu exercitarea funcției publice), caz în care nu prezintă
relevanță pedeapsa aplicată, importantă fiind doar stabilirea pe cale judecătorească a răspunderii
penale a funcționarului public și condamnarea acestuia pentru una dintre infracțiunile
enumerate; fie aplicarea unei pedepse privative de libertate, din formularea acestei a doua teze
a textului înțelegându-se că legiuitorul a avut în vedere hotărâri definitive prin care s-a dispus
aplicarea unei pedepse privative de libertate pentru săvârșirea oricărei infracțiuni prevăzute de
Codul penal sau legile penale speciale.
În ce privește prevederile art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999, este de observat
că, nu fac nicio distincție după cum pentru săvârșirea infracțiunii se dispune executarea
pedepsei privative de libertate sau suspendarea executării acesteia.
Prin Decizia nr. 12/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept s-a precizat că o dispoziție similară cu cea prevăzută în art.
98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 este cea cuprinsă în dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. e)
din Legea nr. 393/2004, referitoare la „încetarea de drept a mandatului de primar în cazul
condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de
libertate.” Cu privire la interpretarea acestor dispoziții Înalta Curte de Casație și Justiție s-a
pronunțat prin Decizia nr. 18/2015 în considerentele căreia se menționează „În consecinţă, se
poate concluziona în sensul că suspendarea condiţionată a executării pedepsei, ca măsură de
individualizare judiciară a pedepsei, nu are ca efect modificarea calificării juridice a pedepsei
aplicate, în sensul înlăturării caracterului său privativ de libertate, ci are ca efect provizoriu
neexecutarea pedepsei privative de libertate pe perioada termenului de încercare.
Interpretarea dispoziţiilor ce formează obiectul sesizării în sensul că acestea au în
vedere numai situaţia în care persoana ce deţine calitatea de primar ori de preşedinte al
consiliului judeţean a fost condamnată la o pedeapsă privativă, pedeapsă pe care o execută în
condiţiile art. 57 alin. 1 din Codul penal din 1969, se bazează numai pe raţiunea imposibilităţii
efective de exercitare a mandatului de către o persoană lipsită de libertate deoarece execută
pedeapsa în regim de deţinere, în penitenciar.
Dacă legiuitorul ar fi avut în vedere o asemenea ipoteză, ar fi prevăzut în mod expres
că mandatul încetează în ipoteza executării în regim de deţinere a pedepsei privative de
libertate aplicate. Însă textul de lege prevede că mandatul încetează în ipoteza condamnării la
o pedeapsă privativă de libertate, iar nu în ipoteza executării pedepsei privative de libertate”.
Prin urmare, față de dispozițiile legale aplicabile cauzei, și de interpretarea lor, făcută
de Înalta Curte de Casație prin Decizia nr. 18/2015 și Decizia nr. 12/2017 precum și prin Decizia
nr. 188/2016 a Curții Constituționale, în cazul în care funcționarul public este condamnat la
pedeapsa închisorii (indiferent de modalitatea de executare) încetarea raporturilor de serviciu

103

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

intervine de drept în baza art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999, fără ca autoritatea
publică să mai aibă posibilitatea exercitării unui drept de apreciere asupra oportunității măsurii
dispuse.
Față de aceste considerente, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art. 488
alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă este întemeiat, Dispoziția nr. .../24.05.2018 emisă de Primarul
municipiului Suceava respectând exigențele de legalitate impuse de actele normative cu forță
juridică superioară.
În aceste condiții, nu este întemeiată nici cererea de suspendare a executării dispoziției
deoarece nu mai poate fi prezumată condiția prevăzută de art. 14 alin. (1) din Legea nr.
554/2004: existenţa unui caz bine justificat şi necesitatea evitării unei pagube iminente
ireparabile sau dificil de reparat.
Prin urmare, Curtea urmează să admită recursul și să caseze sentinţa recurată, potrivit
dispozițiilor art. 496 alin. 2 Cod procedură civilă şi art. 20 din Legea nr. 554/2004 modificată
și în rejudecare va respinge acțiunea ca nefondată.
21. Stabilirea la nivel maxim a salarizării funcționarilor publici ca urmare a
interpretării și aplicării dispozițiilor art. 39 și art. 36 și art. 38 din Legea nr. 153/2017.
Incidența raționamentului cuprins în Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale.
Rezumat:
Raționamentul Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale subzistă și sub imperiul
noii reglementări în materia salarizării în sensul înlăturării inechităților salariale dintre
funcționarii publici care desfășoară aceeași activitate și se află în aceeași situație juridică,
respectiv în cazul aplicării dispozițiilor cuprinse în art. 39, art. 36 și art. 38 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nu doar în cazul
personalului nou angajat.
(Decizia nr. 235 din 12 martie 2019, dosar nr. 1691/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 02.05.2018 sub nr. ../86/2018, reclamanta A. a chemat în
judecată pe pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă B., solicitând instanţei ca prin hotărârea
pe care o va pronunţa să dispună anularea deciziei nr.... din 30.01.2018 emisă de pârât, cu
obligarea acestuia de a emite o nouă decizie prin care să se recalculeze salariul de bază şi
sporurile de care beneficiază la nivelul maxim al acestor drepturi salariale, aflat în plată în
cadrul tuturor instituţiilor subordonate Inspecţiei Muncii; obligarea pârâtului de a-i achita
diferenţele .
Pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă a depus la dosar întâmpinare prin care a
solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.
În raport de acţiunea formulată, invocă excepţia lipsei de obiect. În susţinerea acestei
excepţii precizează că Inspecţia Muncii, în condiţiile punerii în practică a dispoziţiilor Deciziei
Curţii Constituţionale nr. 794/2016, indicată de reclamantă în acţiune, prin adresa nr. 254/2017,
a comunicat inspectoratelor teritoriale de muncă cuantumul brut al salariilor de bază, al
sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare,
în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, luându-se în
considerare hotărârile judecătoreşti. Având în vedere aceste considerente, apreciază ca fiind
lipsită de obiect cererea reclamantei.
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Pe fond, arată că reclamanta este funcţionar public în cadrul ITM B., acesteia fiindu-i
aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999 rep., drepturile salariale şi alte drepturi fiind expres şi
exhaustiv prevăzute de lege.
Prin sentinţa nr. 892 din 21 septembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis cererea având ca obiect „anulare act administrativ, obligaţia de a
face, calcul drepturi salariale” formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâtul
Inspectoratul Teritorial de Muncă B., a anulat Decizia nr. ../30.01.2018 emisă de pârât, a obligat
pârâtul să procedeze la emiterea deciziei de salarizare a reclamantei începând cu data de
01.01.2018 prin care să procedeze la stabilirea salariului de bază şi a sporurilor la nivelul maxim
în plată pentru funcţia publică, clasă, grad/treaptă, gradaţie, vechime şi nivelul de studii similare
din cadrul categoriei profesionale, respectiv familii ocupaţionale de funcţii bugetare din care
aceasta face parte şi a obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumelor reprezentând
diferenţele salariale dintre drepturile cuvenite şi cele efectiv încasate.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâtul Inspectoratul
Teritorial de Muncă B., criticând-o pentru nelegalitate.
În motivarea recursului său, pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă B. a considerat
că în cauză este dat motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod proc. civilă,
hotărârea pronunţată fiind dată cu interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea
nr. 153/2017; că instanţa de fond nu a reţinut faptul că prevederile art. 39 alin. 1 - 4 din Legea
nr. 153/2017 (în baza căruia reclamanta intimată a solicitat corelarea salariului cu nivelul
maxim al salariului de bază din cadrul tuturor instituţiilor subordonate Inspecţiei Muncii) au în
vedere perioada de aplicare etapizată a legii şi vizează personalul nou-încadrat, personalul
numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv
personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, după data de 01.07.2017; că
pentru personalul care era angajat în cadrul instituţiei la data de 01.07.2017, cum este cazul
reclamantului intimat, reîncadrarea s-a făcut pe funcţii, grade, gradaţie corespunzătoare
vechimii în muncă avute, conform art. 36 alin.1 din Legea-cadru, cu stabilirea salariilor de bază
potrivit art. 38; că drepturile salariale ale reclamantului nu intră sub incidenţa prevederilor art.
39 din Legea nr. 153/2017, atât timp cât ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii, punct de vedere avut şi de ordonatorul principal de credite - Ministerul Muncii
şi Justiţiei Sociale - elaborator al legii salarizării, exprimat prin adresele nr. 221/2018 şi nr.
315/DM/2018, înaintată alăturat adresei nr. 177/20.02.2018 de către Inspecţia Muncii. A arătat
că - prin adresa nr. 179/SGRUFP/21.02.2018 - Inspecţia Muncii a comunicat ITM B. salariile
maxime ce se află în plată în cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă la data de 31.01.2018,
menţionându-se separat salariile acordate în cadrul ITM I.; că reclamantul intimat are salariul
stabilit prin decizia nr. 43/30.01.2018, la nivelul comunicat prin această adresă de către
Inspecţia Muncii, în cuantum de 5542 lei, respectiv la nivelul maxim aflat în plată în cadrul
tuturor instituţiilor aflate la acelaşi nivel de subordonare, respectiv în cadrul tuturor
inspectoratelor teritoriale de muncă; că în ce priveşte solicitarea de acordare a salariului la
nivelul ITM I., prin adresa mai sus-menţionată, Inspecţia Muncii a comunicat cuantumul
salariului inspectorului de muncă clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 din cadrul ITM
I. în cuantum de 6869 lei, la un nivel superior salariului reclamantului, precizând faptul că este
acordat ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti. Astfel, în condiţiile în care la nivelul
inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv la nivelul ITM I., există în prezent sentinţe
definitive şi executorii, pronunţate la sfârşitul anului 2017, prin care sunt stabilite drepturi
salariale suplimentare faţă de cele stabilite de lege, aceste drepturi au fost acordate conform
regulilor procedurale în materie doar pentru funcţionarii publici din inspectoratul în care îşi
desfăşoară activitatea, ca părţi între care s-a derulat un litigiu, întinderea efectelor hotărârii
judecătoreşti neputând fi extinsă şi asupra unor terţi, conform art. 435 alin. 1 Cod proc. civilă,
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care stipulează că "Hotărârea judecătorească este obligatorie şi produce efecte numai între
părţi şi succesorii acestora". Cu referire la punerea în practică a dispoziţiilor Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 794/15.02.2016, prin adresa nr. 254/2017, a precizat că Inspecţia Muncii a
comunicat inspectoratelor teritoriale de muncă cuantumul brut al salariilor de bază, al
sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare,
în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, luându-se în
considerare hotărârile judecătoreşti definitive la acea dată. În ce priveşte obligarea sa la
stabilirea "sporurilor la nivelul maxim în plata pentru funcţia publică, clasă, grad/treaptă,
gradaţie, vechime şi nivel de studii similare din cadrul categoriei profesionale, respectiv familii
ocupaţionale de funcţii bugetare din care aceasta face parte", a arătat, pe de o parte, că
reclamantul intimat nu a precizat în cererea de chemare în judecată natura sporurilor pe care le
solicită, respectiv cuantumul acestora, iar, pe de altă parte, faptul că dispoziţiile art. 39 alin.4
din Legea nr. 153/2017, în baza căruia s-a făcut solicitarea, dispun stabilirea la nivel maxim
doar a salariului de bază, nu şi a sporurilor. A apreciat că instanţa de fond a acordat mai mult
decât s-a cerut prin cererea de chemare în judecată, în condiţiile în care reclamanta intimată a
solicitat stabilirea salariului de bază la nivel maxim al acestor drepturi salariale, aflat în plată în
cadrul tuturor instituţiilor subordonate Inspecţiei Muncii, raportându-se în motivare în special
la ITM I., instanţa de fond obligând ITM B. la stabilirea salariului la nivelul maxim în plată
pentru funcţia publică, clasă, grad/treaptă, gradaţie, vechime şi nivel de studii similare din
cadrul categoriei profesionale, respectiv familii ocupaţionale din care aceasta face parte; că în
stabilirea nivelului maxim al salariul de bază al funcţionarilor publici din cadrul inspectoratelor
teritoriale de muncă, inclusiv a salariului intimatului, se raportează la nivelul maxim Inspecţiei
Muncii şi nu la nivelul categoriei profesionale, respectiv familii ocupaţionale. A solicitat
admiterea recursului, casarea sentinţei civile recurate, iar în rejudecare respingerea acţiunii în
contencios administrativ formulată de reclamata intimată, ca nefondată.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 488 alin.1 pct.8 Cod proc. civilă.
Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului declarat de pârât. A susţinut
că instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 153/2017,
reţinând cu just temei că aceste dispoziţii legale impun salarizarea sa la nivelul maxim aflat în
plată pentru funcţii similare la nivelul tuturor instituţiilor subordonate Inspecţiei Muncii şi că
decizia de salarizare contestată este nelegală; că sub aspectul situaţiei de fapt dedusă judecăţii,
în cauză este necontestată împrejurarea că prin actul administrativ contestat salariul de bază
aferent funcţiei publice deţinute de el a fost stabilit la suma de 5542 lei, respectiv la un nivel
mai mic decât cel maxim aflat în plată pentru funcţii similare în cadrul Inspectoratului de Muncă
I., care este de 6869 lei; că prin stabilirea salariului de bază aferent funcţiei sale publice la un
nivel mai mic decât nivelul maxim aflat în plată pentru aceeaşi funcţie în cadrul ITM I. instituţie subordonată aceluiaşi ordonator principal de credite, au fost nesocotite dispoziţiile art.
39 din Legea nr. 153/2017; că la stabilirea salariului de bază lunar, pârâtul recurent trebuia să
aibă în vedere nivelul maxim aflat în plată în cadrul ITM I. pentru aceeaşi funcţie, grad
profesional, clasă de salarizare şi gradaţie (respectiv 6869 lei) aceasta întrucât atât instituţia sus
menţionată se află în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, respectiv Inspecţia Muncii, iar
dispoziţiile art. 39 alin. 4 impun raportarea la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor
instituţiilor sau autorităţilor publice subordonate aceluiaşi ordonator de credite. În ce priveşte
criticile aduse de pârât - prin recursul său, a apreciat că acestea nu pot fi reţinute, întrucât din
perspectiva pretenţiilor deduse judecăţii, care aduc în discuţie modalitatea de stabilire a
salariului său de bază, iar nu aplicarea majorării de 25% a acestui salariu începând cu data de 1
ianuarie 2018, dispoziţiile legale relevante sunt cele ale art. 39 alin. 1,4 din Legea nr. 153/2017,
iar nu cele ale art. 38, aşa cum fără temei pretinde pârâtul. Deşi pârâtul recurent pretinde că
prevederile art. 39 ar avea în vedere doar personalul nou încadrat, personalul numit/încadrat în
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aceeaşi instituţie/ autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv personalul promovat în
funcţii după data de 1 ianuarie 2017, această apărare nu poate fi primită deoarece textul art. 39
alin. 1 din Legea nr. 153/2017 stabileşte în mod neechivoc că reglementările din cuprinsul
acestui articol se aplică în mod tranzitoriu până la implementarea integrală a legii (anul 2022)
nu doar personalului nou încadrat, ci şi personalului numit/încadrat în aceeaşi instituţie/
autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, fiind evident faptul că sfera de aplicare a acestei
reglementări nu este limitată la categoria personalului nou încadrat. De altfel, dacă ar fi
acceptată interpretarea pârâtului, s-ar ajunge la situaţia absurdă ca personalului nou încadrat să
îi fie stabilit salariul de bază la un nivel superior salariului de bază al personalului care ocupă
aceleaşi funcţii şi care îşi desfăşoară activitatea de mai mult timp în instituţia/autoritatea publică
respectivă. În ce priveşte împrejurarea că nivelul mai mare de salarizare din cadrul ITM I. a fost
stabilit în considerarea unor hotărâri judecătoreşti, această împrejurare nu justifică refuzul
pârâtului de a stabili salariul de bază aferent funcţiei sale la nivelul maxim aflat în plată în
instituţia sus menţionată, subordonată, la fel ca şi pârâtul, Inspecţiei Muncii. În fine, a invocat
sentinţa nr.1728 din 18 octombrie 2017 a Tribunalului Iaşi, rămasă definitivă, prin care s-a
dispus ca sporul de confidenţialitate de 15% să fie inclus în salariul de bază începând cu data
de 17 decembrie 2016, arătând că drepturile salariale stabilite prin această sentinţă au fost
recunoscute în considerarea unor norme cu aplicabilitate generală (art. 18 din Legea nr.
108/1999, art.1 alin. 51 din OUG nr. 83/2014), care sunt incidente în cazul tuturor funcţionarilor
ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.
Examinând recursul declarat de pârâtul ITM B., ale cărui motive de critică se
subsumează prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, Curtea îl constată a fi
neîntemeiat.
Recurentul a invocat motivul de casare prev. de art. 488 alin.1 pct. 8 din Codul de
procedură civilă (Legea nr. 134/2010), arătând că hotărârea instanţei de fond a fost dată cu
aplicarea greşită a normelor de drept material cuprinse în art. 39 alin. 4 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în ceea ce priveşte stabilirea
salariului reclamantei la nivel maxim aflat în plată pentru funcţia publică similară din cadru
ITM I.
Recurentul a susţinut că reclamantei îi erau aplicabile dispoziţiile cuprinse în art. 36
alin. 1 din L. nr. 153/2017 coroborat cu art. 38 deoarece face parte din categoria funcţionarilor
publici care erau încadraţi la data de 01.07.2017, au păstrat aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii, iar art. 39 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 este aplicabil
personalului nou încadrat.
Potrivit art. 39 din L. nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice: „(1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nouîncadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de
acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale,
salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din cadrul
instituţiei/autorităţii publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile subordonate
acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.
(2) În situaţia în care prin aplicarea alin. (1) nu există funcţie similară în plată, nivelul
salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare pentru
personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate
publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în
grade/trepte profesionale, se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz,
prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.

107

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

(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.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), 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
salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din
cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.”
De asemenea, art. 36 alin. 1 din L. nr. 153/2017 prevede că: „(1) La data intrării în
vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe
noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime
în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/
salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38.”
Faţă de prevederile legale invocate, Curtea constată că aprecierea recurentului în sensul
că reclamanta nu ar putea fi salarizată la nivel maxim nu poate fi reţinută deoarece interpretarea
şi aplicarea dispoziţiilor cuprinse în art. 39 din Legea nr. 153/2017, precum şi a dispozițiilor
art. 36 şi art. 38 din acelaşi act normativ nu trebuie să ignore practica Curţii Constituţionale a
Românei, care prin Decizia nr. 794/2016 a statuat în sensul că trebuie înlăturate inechităţile
salariale dintre funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii prin
egalizarea acestora la nivel maxim, iar nivelul maxim al salariului de bază trebuie să includă şi
drepturile recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive. Or, raţionamentul reţinut subzistă
şi în situaţia reglementării actuale, chiar dacă decizia pronunţată priveşte normele cuprinse în
OUG nr. 57/2015.
În motivarea Deciziei nr. 794/2016 Curtea Constituţională a României a reamintit
necesitatea respectării principiul egalităţii în faţa legii şi a arătat că din moment ce situaţia
juridică a personalului bugetar de acelaşi grad, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate
şi aceleaşi studii este identică, atunci şi tratamentul juridic aplicabil - salariul de
bază/indemnizaţia de încadrare - trebuie să fie acelaşi.
Faţă de conţinutul Deciziei nr. 794/2016 a Curţii Constituţionale a Românei apare ca
nefondată şi susţinerea recurentului că hotărârile judecătoreşti de acordare a drepturilor salariale
în favoarea funcţionarilor din cadru ITM I. ar putea produce efecte numai între părţile din
respectivul litigiu.
O interpretare a textului legal invocat în sensul indicat de recurent ar determina o situaţie
de inechitate salarială între funcţionarii publici reîncadraţi pe aceeaşi funcţie, cu păstrarea
atribuţiilor, şi cei care au suferit o modificare a statutului profesional. Or, art. 6 lit. b din Legea
nr. 153/2017 consacră principiul nediscriminării, care impune eliminarea oricăror forme de
discriminare şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care
prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie. Acest principiu trebuie
aplicat şi în cazul reclamantei prin recunoaşterea drepturilor salariale solicitate şi stabilirea
acestora la nivelul maxim al salariului de bază stabilit pentru funcţionarii din cadrul ITM I.
Având în vedere aspectele reţinute anterior, se constată că hotărârea instanţei de fond a
fost dată cu respectarea normelor de drept material, nefiind întemeiat motivul de casare prev.
de art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), astfel că, în temeiul
art. 496 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), Curtea urmează să respingă
recursul promovat de ITM B., ca nefondat.

108

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

22. Acordarea indemnizației lunare pentru titlu științific de doctor în temeiul prev.
art. 14 din Lg. nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Rezumat
Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor se acordă atunci când din fișa
postului rezultă că funcționarul desfășoară activități în domeniul în care a obținut titlul
științific, chiar dacă fișa postului cuprinde și alte atribuții și îndatoriri, ce constituie activitatea
principală și nu au legătura cu domeniul în care a fost obținut titlul de doctor.
(Decizia nr. 256 din 13.03.2019, Dosar 47/39/2019)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
la data de 29.03.2018 şi înregistrată sub nr. ..../86/2018, reclamantul A. a chemat în judecată
pârâtul B., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună acordarea sporului pentru
titlul ştiinţific de doctor, cu includerea lui în solda funcţiei de bază, începând cu data de
06.10.2015 la zi şi în continuare, fără cheltuieli de judecată.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr.1133/08.11.2018, a admis în parte, astfel cum a fost
completată, cererea; a obligat pârâtul să acorde reclamantului indemnizaţia lunară pentru titlul
ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, începând cu data de 28.12.2017, data solicitării adresate angajatorului şi în continuare
până la încetarea raportului de funcţie publică deţinut în prezent; a obligat pârâtul la actualizarea
acestei indemnizaţii cu indicele de inflaţie de la data plăţii.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâtul B. a promovat recurs, criticând-o
pentru nelegalitate.
Arată recurentul că prevederile art. 14 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice stipulează că: (1) Personalul care deţine titlul ştiinţific
de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de
50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară
activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Potrivit dispoziţiilor sus menţionate, o condiţie
obligatorie pentru personalul care deţine titlul științific de doctor de a beneficia de sporul de
50% din salariul de bază este aceea ca solicitantul să îşi desfăşoare activitatea în domeniul
pentru care posedă titlul ştiinţific.
La pronunţarea hotărârii, instanţa nu a luat în considerare Fişa postului aparţinând
Compartimentului Asistenţă Religioasă, unde îşi desfășoară activitatea reclamantul, la capitolul
B - Cerinţele postului, punctul 3: Pregătirea necesară ocupantului postului prevede: Studii
universitare de licenţă (ciclul 19 sau studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în specializarea „Teologie pastorală”. Lucrarea de doctorat a reclamantului,
prin care i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în domeniul Istorie se încadrează în domeniul
fundamental Ştiinţe umaniste şi arte - ramura de ştiinţă Istorie - domeniul de studii universitare
de doctorat - Istorie, domeniu ce nu este prevăzut în fişa postului compartimentului unde îşi
desfăşoară activitatea reclamantul.
In motivarea hotărârii, instanţa de fond a apreciat că activitatea principală a
reclamantului este cea de asistenţă religioasă, ori reclamantul a dobândit titlul ştiinţific de
doctor în domeniul Istorie, motiv pentru care recurentul consideră că prima instanţă în mod
eronat a admis în parte acţiunea formulată de către reclamant, acesta neîndeplinind condiţiile
legale de acordare a indemnizaţiei lunare pentru titlul ştiinţific de doctor.
Prin întâmpinare, reclamantul solicită respingerea recursului, în opinia sa tribunalul
reţinând în mod corect că în Tematica şi bibliografia pentru examenul de selecţionare a preoţilor
din structurile militare este prevăzută pentru proba scrisă materia Istoria Bisericii Ortodoxe
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Române, care la rândul ei include „Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române (1864, 1885) şi
semnificaţia acesteia din perspectiva relaţie Stat –Biserică”. De asemenea, în mod corect
instanţa de fond a reţinut că, potrivit atribuţiilor din Fişa postului şi potrivit Legii nr. 195/2000
privind constituirea şi organizarea clerului militar, preotul militar trebuie să colaboreze cu alţi
factori educaţionali pentru organizarea serviciilor religioase cu ocazia unor evenimente
importante din istoria şi spiritualitatea poporului român şi că acesta desfăşoară nu numai
activitate pastorală, dar şi activitate de educaţie moral-religioasă în spirit patriotic. Referitor la
susţinerea recurentului în sensul că pentru ocuparea postului de genul celui deţinut de reclamant
este necesară o diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea Teologie pastorală, prima
instanţă a avut în vedere că o astfel de condiţie este una minimală pentru ocuparea postului şi
pentru exercitarea acestuia. Chestiunea pe care pârâtul a supus-o atenţiei instanţei de fond şi
reiterată la instanţa de recurs vizează domeniul în care reclamantul a obţinut titlul de doctor,
dacă acesta se circumscrie domeniului în care îşi desfăşoară activitatea. Or, această chestiune a
fost corect rezolvată de instanţa de fond, care a statuat că titlul ştiinţific de doctor presupune o
aprofundare a cunoştinţelor într-o anumită problematică dintr-un domeniu şi că ceea ce
interesează este nu atât domeniul în care se încadrează lucrarea de doctorat în discuţie, din
punctul de vedere al HG nr. 140/2017 (în speţă Istorie), ci dacă lucrarea se suprapune cu atribuţii
specifice postului. În mod corect tribunalul a apreciat ca activitatea reclamantului nu se reduce
numai la una strict pastorală, de asistenţă religioasă, care este activitatea principală, ci este
implicat şi în activităţi educaţionale şi spirituale, motive pentru care a reţinut că este îndreptăţit
la remunerare ca urmare a deţinerii titlului ştiinţific de doctor.
Prin răspunsul la întâmpinare, recurentul a reiterat, în esenţă, motivele de nelegalitate a
hotărârii atacate prezentate în memoriul de recurs.
Analizând recursul, ale cărui motive pot fi circumscrise celor prevăzute la art. 488
alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este neîntemeiat pentru
următoarele considerente:
Recurentul invocă interpretarea greşită de către instanţa de fond a dispoziţiei legale
cuprinse în art. 14 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, potrivit căreia „personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o
indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru
care deţine titlul.”
Contrar susţinerilor recurentului, Curtea observă că, la pronunţarea sentinţei recurate,
instanţa de fond a avut în vedere Fişa postului reclamantului, având relevanţă, sub aspectul
definirii sintagmei „activitate în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific”, rubricile
referitoare la atribuţiile şi cerinţele postului. Astfel, printre atribuţiile postului, se regăseşte şi
următoarea: „colaborează nemijlocit cu ceilalţi factori educaţionali din unitate şi garnizoană
pentru organizarea serviciilor religioase, cu ocazia unor evenimente importante din istoria şi
spiritualitatea poporului român”, iar la rubrica referitoare la descrierea sarcinilor, îndatoririlor
şi responsabilităţilor postului, una dintre responsabilităţi este: „în desfăşurarea activităţilor
specifice, colaborează nemijlocit cu cadrele cu atribuţii în domeniul educaţiei şi culturii şi cu
alţi factori educaţionali din unitate pentru organizarea serviciilor religioase cu ocazia unor
evenimente importante din istoria şi spiritualitatea poporului român”.
De asemenea, atribuţiile şi îndatoririle reclamantului, în calitatea lui de preot militar,
sunt prevăzute şi de art. 17 lit. d din Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea
clerului militar, unde se precizează: „colaborează nemijlocit cu ceilalţi factori educaţionali din
unităţi, comandamente şi garnizoane pentru organizarea serviciilor religioase, cu ocazia unor
evenimente importante din istoria şi spiritualitatea poporului român”.
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Aşadar, instanţa de fond, în urma coroborării prevederilor din fişa postului cu cele ale
actului normativ anterior menţionat, a reţinut în mod corect că reclamantul nu desfăşoară doar
activitate pastorală, ci şi activitate de educaţie moral-religioasă în spirit patriotic, domeniu în
care se încadrează în mod evident şi lucrarea de doctorat cu titlul „Relaţia domnie-biserică în
timpul lui Alexandru Ioan Cuza”.
Referitor la susţinerea recurentului în sensul că pentru ocuparea postului de genul celui
deţinut de reclamant este necesară o diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea
Teologie pastorală, prima instanţă a reţinut în mod corect că o astfel de condiţie este una
minimală pentru ocuparea postului şi pentru exercitarea acestuia, iar în privinţa chestiunii
litigioase, are relevanţă dacă lucrarea se suprapune cu atribuţii specifice postului.
În consecinţă, Curtea apreciază criticile recurentului ca fiind neîntemeiate, întrucât
instanţa de fond a argumentat în mod just îndeplinirea de către reclamant a condiţiilor legale de
acordare a indemnizaţiei lunare pentru titlul ştiinţific de doctor, astfel că urmează a respinge
recursul ca nefondat.
23. Funcţionari publici cu statut special. Elementele răspunderii patrimoniale.
Neindicarea clară a faptei ilicite şi lipsa legăturii de cauzalitate.
Rezumat:
Potrivit art. 4 din O.M.J. nr.1760/C/2013, răspunderea patrimonială a funcţionarilor
publici cu statut special se angajează dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiţii: 1)
există o pagubă certă şi reală, determinată cantitativ şi valoric; 2) paguba s-a produs printr-o
faptă cu caracter ilicit constând în încălcarea ori neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu care
îi revenea unui funcţionar public cu statut special prin actele normative în vigoare, regulamente
sau fişa postului; 3) încălcarea sau neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu s-a produs cu
vinovăţie; 4) între faptă şi paguba materială există un raport de cauzalitate; 5) cel vinovat avea
calitatea de funcţionar public cu statut special la data săvârşirii faptei cu caracter ilicit.
Or, fapta ilicită ar fi trebuit să rezulte cu suficientă claritate încât să poată exista o
legătură de cauzalitate între aceasta și producerea prejudiciului. O instanță de judecată nu
poate să realizeze o selecție din multitudinea de aspecte prezentate ale faptei ce ar fi generat
prejudiciul.
Pe cale de consecință, actul atacat nu cuprinde descrierea clară și neechivocă a faptei
ilicite imputate reclamantului, cu evidențierea obligației încălcate și eventual a măsurilor ce
se impuneau a fi luate pentru achitarea facturilor și prevenirea acumulării de penalități de
întârziere, în condițiile în care alocarea sumelor pentru plata facturilor a fost solicitată spre
aprobare ANP.
Este de menționat că ANP a sistat în cursul anului 2010 alocarea fondurilor până la
clarificarea legalității operațiunilor. În aceste condiții Penitenciarul B. a dispus achitarea din
venituri proprii a unei părți din sumele evidențiate în facturi. Cu toate acestea, s-a considerat
că reclamantul, în calitate de funcţionar public cu statut special, ar fi responsabil în parte de
acumularea penalităților de întârziere ce constitui prejudiciul, fără evidențierea obligației a
cărei îndeplinire ar fi dus la evitarea acumulării penalităților de întârziere. Prin urmare, nici
legătura de cauzalitate cu prejudiciul produs nu a fost astfel evidențiată.
(Decizia nr. 544 din 9 septembrie 2019, dosar nr. 2383/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, la data de 08.11.2018 sub nr. .../40/2018, reclamantul
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reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a solicitat
anularea Dispoziţiei de imputare nr. 40714 din 29.05.2018 a directorului general al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la imputarea în sarcina sa a sumei de
10.356,43 lei.
Prin sentinţa nr. 36 din 30 ianuarie 2019, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal a admis cererea formulată de reclamantul A. în
contradictoriu cu pârâta Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a anulat Dispoziţia de
imputare 40714/29.05.2018 emisă de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâta a considerat că instanţa de fond a interpretat eronat
probele administrate, reţinând în hotărârea atacată că dispoziţia de imputare nu identifică în
mod clar care a fost fapta ilicită a intimatului - reclamant; că instanţa de fond a reţinut în mod
greşit că „fapta, chiar dacă constă într-o inacţiune trebuie să fie individualizată astfel încât nu
poate legitima concluzia că este legal descrisă fapta de a nu lua nicio măsură în vederea evitării
curgerii penalităţilor de întârziere atâta vreme cât nu se indică care a fost acea măsură/acele
măsuri ce ar fi trebuit să fie luată/e de reclamant în calitatea sa de ordonator terţiar de
credite.”, întrucât se poate observa că fapta a fost individualizată, arătându-se în mod concret
măsurile pe care trebuia să le ia reclamantul în calitate de director al unităţii penitenciare.
Cu privire la virările eronate de sume către altă firmă decât cea căreia i se cuveneau, a
susținut că instanţa de fond nu a menţionat că s-ar fi reţinut greşit vinovăţia reclamantului în
procesul verbal de cercetare administrativă, respectiv în actul administrativ a cărei anulare se
solicită și că prin urmare, rezultă că reclamantul a săvârşit cel puţin această faptă; că există o
detaliere clară a faptei culpabile săvârşite de către reclamant.
Cu privire la condiţia vinovăţiei, a solicitat să se constate că aceasta există, întrucât
potrivit fişei postului, dar şi în temeiul legii, directorul unităţii are mai multe responsabilităţii,
printre care şi următoarele:
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, stabileşte la art. 21 alin. (4) că
„Ordonatorii terţiari de credite angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament
repartizate şi utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea
sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în
condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale."
De asemenea, Fişa postului reclamantului cuprinde următoarele obligaţii „angajarea şi
utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare, stabilirea destinaţiilor pentru
sumele de bani repartizate, respectarea disciplinei financiare”.
Prin urmare, instanţa de fond interpretând eronat prevederile legale a ignorat că
reclamantului îi revin obligaţii care impun stabilirea destinaţiilor pentru sumele de bani
repartizate şi respectarea disciplinei financiare.
Totodată, instanţa de fond a reţinut în mod greşit şi că intimatul-reclamant a acţionat în
sensul că a intentat acţiune în instanţă alături de Administraţia Naţională a Penitenciarelor în
vederea anulării contractelor de cesiune de creanţă atunci când a cunoscut că există suspiciuni
în ceea ce priveşte legalitatea acestor contracte, întrucât pe de o parte reclamantul cunoştea încă
din anul 2009 faptul că acele contracte de cesiune de creanţă nu sunt legale dar nu a dispus
efectuarea niciunui demers pentru remedierea situaţiei, ba mai mult a continuat să încheie şi în
anul 2010 astfel de contracte, iar pe de altă parte acesta nu a intentat acţiune în instanţă în mod
benevol, ci la cererea imperativă a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor că a comunicat
unităţii inclusiv acţiunea în vederea asumării prin semnătură de către reclamant şi înaintării
către instanţă.
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A apreciat ca fiind de neînţeles faptul că aceeași instanţă, acelaşi complet, a reţinut prin
sentinţa nr. 37 din 30.01.2019 pronunţată în dosarul nr. .../40/2018 în care s-a judecat acţiunea
formulată de directorul adjunct economico-administrativ al Penitenciarului B. având ca obiect
anulare act administrativ, dispoziţie de imputare emisă pe numele acestuia în baza aceleiaşi
cercetări administrative în baza căreia s-a emis şi dispoziţia de imputare a reclamantului din
prezenta cauză, următoarele: „Se reproşează reclamantei că nu a continuat şi finalizat
demersurile începute, dar se omite din vedere că directorul economico - administrativ nu avea
pârghiile necesare pentru a lua o decizie în numele unităţii care era reprezentată de directorul
A. De altfel, reclamanta a şi arătat că a transmis mai departe punctul de vedere primit din
partea directorului direcţiei economico - administrative din cadrul ANP, dar care nu a fost
însuşit de directorul şi consilierul juridic al unităţii" (pag. 16 ultimul aliniat din sentinţa civilă
nr. 37/30.01.2019 a Tribunalului Botoşani).
A considerat că din cele reţinute de instanţa de fond reiese în mod cert că directorul
Penitenciarului B., în persoana reclamantului, avea pârghiile necesare pentru a lua o decizie în
numele unităţii şi ca atare acesta era cel care trebuia şi era obligat să ia măsuri în vederea evitării
înregistrării penalităţilor de întârziere în sarcina unităţii penitenciare, însă acesta nu a dispus
nicio măsură şi nu a luat nicio decizie în acest sens, alegând să stea în pasivitate deşi cunoştea
toată situaţia, fiindu-i adusă la cunoştinţă inclusiv de către directorul economico-administrativ.
Nu a înţeles motivul pentru care acest raţionament al instanţei din dosarul nr. .../40/2018
vizând un alt funcţionar public cu statut special nu a fost menţinut şi în cazul soluţionării
prezentului litigiu.
Cu privire la legătura de cauzalitate, a considerat că instanţa de fond a reţinut în mod
greşit că nu este întrunită nici această condiţie, motivând că fapta ilicită constă doar în faptul că
nu s-a verificat legalitatea contractelor de cesiune de creanţă.
A arătat că comisia a stabilit în sarcina reclamantului mai multe fapte culpabile, astfel
cum sunt detaliate prin Procesul verbal de cercetare administrativă, prin dispoziţia de imputare
şi cum s-a detaliat şi anterior, inclusiv aprobarea plăţii unor sume în mod eronat către altă
societate comercială (SC C. SRL); că legătura de cauzalitate între prejudiciul produs şi fapta
imputată este dată de faptul că dacă reclamantul în calitate de director al unităţii nu accepta
încheierea acelor contracte de cesiune de creanţă despre care cunoştea cu ce scop se doreau a fi
încheiate (plata contravalorii facturilor către cesionarul SC C. SRL), întrucât în aceeaşi manieră
a procedat şi în anul 2009, nu s-ar fi produs prejudiciul constând în penalităţi de întârziere la
care a fost obligată unitatea; că în acest sens, comisia de cercetare administrativă a constatat că
la data de 29.09.2009, prin intermediul unui executor judecătoresc, Penitenciarul B. a fost
înştiinţat cu privire la încheierea contractului de cesiune de creanţă între SC D. SRL, în calitate
de cedent, şi SC C. SRL, în calitate de cesionar, contract înregistrat cu nr. 425/11.08.2009; că
în baza acestui contract de cesiune de creanţă, acceptat de penitenciar şi de reclamant în calitate
de director al unităţii, aceasta a achitat contravaloarea facturii emise în contul cesionarului (SC
C. SRL), iar contravaloarea garanţiei de bună execuţie, constituită prin reţineri succesive a fost
achitată în contul cedentului (SC D. SRL).
A subliniat că această practică a fost menţinută fără excepţie pentru plăţile efectuate
începând cu luna septembrie 2009 şi până la finele anului 2009; că în cursul anului 2010, acest
mod de lucru a continuat, fiind astfel încheiate alte 4 contracte de cesiune de creanţă, respectiv
contractele nr. 223/11.03.2010, nr. 307/07.04.2010, nr. 405/05.05.2010 şi nr. 553/08.06.2010,
care au avut la baza creanţele generate de facturile nr. 2479/10.03.2010 - valoarea de 99.291,51
lei, factura nr. 2482/31.03.2010 - valoare de 175.405,29 lei, factura 2486/30.04.2010 - valoare
de 137.734,21 lei şi factura nr. 2491/31.05.2010 - valoare de 16.675,06 lei.
A mai arătat că în urma neachitării facturilor menţionate anterior, prin adresele nr.
387/14.05.2010, 443/27.05.2010 şi 468/02.06.2010, antreprenorul SC D. SRL a notificat
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Penitenciarul B. cu privire la depăşirea termenului contractual de plată a facturilor emise şi
precizat că aceste datorii sunt purtătoare de penalităţi de întârziere; că Penitenciarul B. a
informat ANP cu privire la acest aspect (adresa nr. F36293/PBBT/03.06.2010, solicitând
totodată alocarea fondurilor necesare achitării datoriilor către SC D. SRL.
A mai subliniat faptul că solicitările de fonduri se referă la SC D. SRL, fără a se
menţiona că plata se va efectua în contul SC C. SRL, deşi prin încheierea contractelor de cesiune
de creanţă unitatea şi implicit şi reclamantul cunoşteau că sumele reprezentând contravaloarea
facturilor vor fi virate în contul cesionarului, respectiv SC C. SRL; că din analiza documentelor
prezentate, comisia a constatat că în cursul anului 2010, ulterior primirii notei nr. 29568/DEA/
29.03.2010 prin care fusese comunicată sistarea alocării de fonduri până la clarificarea
legalităţii operaţiunilor, Penitenciarul B. a efectuat plăţi din venituri proprii atât către SC D.
SRL, cât şi către SC C. SRL, după cum urmează:
a) Suma de 26.000 lei (din venituri proprii) a fost achitată cu O.P. nr. 689/28.05.2010,
către SC C. SRL, reprezentând o plată parţială la factura nr. 2479/10.03.2010;
De asemenea, a fost plătită garanţia de bună execuţie în sumă de 1000 lei, cu O.P. nr.
690/28.05.2010, către SC D. SRL;
b) Suma de 24.856 lei (din venituri proprii) a fost achitată cu O.P nr. 821/29.06.2010,
către SC C. SRL, reprezentând plată factura nr.2479/10.03.2017.
Astfel, ţinând cont de faptul că prin sentinţa civilă nr. 215 din 10.03.2011, Tribunalul
Botoşani a constatat nulitatea contractelor de cesiune de creanţă nr.223/11.03.2010,
307/07.04.2010, 405/05.05.2010, 553/08.06.2010 încheiate între SC D. SRL şi SC C. SRL,
Penitenciarul B. trebuia să întreprindă toate demersurile legale în vederea recuperării sumelor
de 26.000 lei şi 24.856 lei achitate în contul SC C. SRL.
Ca urmare, prin nedispunerea niciunei măsuri de către reclamant în calitate de director
al unităţii, Penitenciarul B. a înregistrat penalităţi de întârziere.
Referitor la solicitarea, respectiv alocarea fondurilor pentru plata facturilor emise în anul
2010 de către SC D. SRL, a menționat că deşi, încă din anul 2009, SC D. SRL a informat
Penitenciarul B. cu privire la dificultăţile financiare cu care se confruntă, notificându-l totodată
cu privire la cesiunile de creanţă în favoarea unei alte firme - SC C. SRL, reclamantul în calitate
de director al penitenciarului, n-a dispus efectuarea niciunui demers în vederea verificării
legalităţii acestor contracte de cesiune de creanţă încheiate şi devenite opozabile unităţii.
Faptul că anterior încheierii acestor contracte de cesiune de creanţă, SC D. SRL a dorit
cesionarea lucrărilor rămase neexecutate în favoarea firmei SC C. SRL, cesionare care nu a
produs efecte în cele din urmă din cauza avizului negativ al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, trebuia de asemenea să reprezinte un alt argument care se întărească necesitatea
efectuării acestor verificări. Cu privire la toate aceste contracte de cesiune de creanţă, atât cele
încheiate în anul 2009, cât şi mai ales cele încheiate în anul 2010 cu încălcarea prevederilor
legale, intimatul - reclamant a avut o atitudine pasivă, acceptându-le şi urmărind să le pună în
executare, dar fără ca măcar să informeze cu privire la aceste aspecte Administraţia Naţională
a Penitenciarelor, în calitatea ei de ordonator de credite ierarhic superior.
A mai subliniat faptul că A.N.P. este cea care transmite către Penitenciarul B. adresa nr.
38182/DCEAN/11.08.2010, prin care se comunică faptul că SC D. SRL se află începând cu
23.02.2010 în procedura de insolvenţă, deşi obligaţia urmării derulării contractului de lucrări şi
implicit a situaţiei societăţii comerciale cu care unitatea a încheiat acest contract revenea unităţii
penitenciare; că ulterior acestei date a încheiat o serie de acte şi operaţiuni cu Penitenciarul B.
cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 46 din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi
completările ulterioare, precum cererea de constatare a nulităţii absolute a actelor menţionate
anterior, solicitând imperativ semnarea şi depunerea acestei cereri la dosarul nr. 1115/40/2010
aflat pe rolul Tribunalului Botoşani. Aşa cum s-a precizat şi anterior, finalitatea acestui demers
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în instanţă a fost că prin sentinţa civilă nr. 215 din 10.03.2011, Tribunalul Botoşani a admis
acţiunea promovată de penitenciar şi a constatat nulitatea contractelor de cesiune de creanţă
nr.223/11.03.2010, 307/07.04.2010, 405/ 05.05.2010, 553/08.06.2010 încheiate între SC D.
SRL şi SC C. SRL.
În consecinţă, dacă reclamantul ar fi dispus efectuarea unor verificări cu privire la
îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru contractele de cesiuni de creanţă încheiate în anul
2010, se putea constata chiar de la momentul aducerii la cunoştinţă că aceste contracte erau
întocmite cu încălcarea prevederilor legale în vigoare. Practic, încă de la acel moment, respectiv
luna martie 2010, reclamantul în calitate de director al unităţii trebuia să dispună efectuarea
demersurilor în instanţă pentru anularea cesiunii de creanţă, situaţie în care plăţile s-ar fi putut
efectua către SC D. SRL, fiind îndeplinită astfel una din condiţiile pentru alocarea fondurilor
de către ordonatorul de credite ierarhic superior şi astfel, nu s-ar mai fi înregistrat penalităţi de
întârziere, respectiv o pagubă în bugetul unităţii.
A menționat că la momentul transmiterii solicitărilor de fonduri către A.N.P., bugetul
aprobat pe anul 2010 pentru Penitenciarul B. avea prevăzute credite bugetare pentru efectuarea
plăţilor aferente derulării contractului cu SC D. SRL; că decizia Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor de a nu aloca fondurile necesare pentru plata facturilor emise începând cu luna
martie 2010 a fost fundamentată pe prevederile art. 49 alin. 2 din Legea 500/2002 privind
finanţele publice și a faptului că în urma controlului efectuat de reprezentanţii A.N.P. în luna
martie 2010 au fost constatate o serie de nereguli privind legalitatea încheierii contractului de
lucrări cu SC D. SRL, fiind necesară verificarea realităţii datelor înscrise în documentele
(situaţiile de lucrări) prezentate la decontare.
Totodată, alocarea de către A.N.P. a fondurilor solicitate de Penitenciarul B., în
condiţiile în care contractele de cesiune de creanţă încheiate în anul 2010 nu au respectat
prevederile Legii nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare, aspect certificat ulterior
prin sentinţa civilă nr. 215 din 10.03.2011 a Tribunalului Botoşani, ar fi însemnat încălcarea
prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.
Cu privire la stabilirea contravalorii lucrărilor executate şi neachitate la scadenţă şi a
penalităţilor de întârziere datorate conform contractului de 0,1 % pe zi, a arătat că Comisia de
cercetare administrativă a stabilit că potrivit celor patru contracte de cesiune de creanţă,
declarate nule de către instanţa de judecată în luna martie 2011, valoarea obligaţiilor de plată
ale Penitenciarului B. faţă SC D. SRL era în sumă totală de 429.106,07 lei, din care unitatea a
achitat în anul 2010, din venituri proprii, suma de 53.000 lei, rezultând un rest de plată în sumă
de 376.106,07 lei; că în urma constatărilor controalelor efectuate de A.N.P. în lunile septembrie
2010, respectiv iulie 2011, din care au rezultat neconcordanţe între stadiul fizic al execuţiei
lucrărilor şi plăţile efectuate (nota nr. 56044/DEA/13.09.2010, nota nr. 61719/DEA/
16.08.2011), SC D. SRL a emis mai multe facturi către Penitenciarul B., unele care au stornat
nişte obligaţii de plată ale unităţii, altele care au generat noi obligaţii de plată.
Astfel, ulterior ultimei cesiuni de creanţă din 08.06.2010, în perioada septembrie 2010
-august 2011, au fost emise de către SC D. SRL un număr de 10 facturi, din care 7 facturi de
storno, rezultând faptul că în niciun moment din această perioadă, penitenciarul nu cunoştea cu
exactitate valoarea corectă, conformă cu realitatea de pe teren, a obligaţiilor de plată către
furnizorul de lucrări. Abia, în urma emiterii ultimei facturi, respectiv factura
nr.2535/30.08.2011, valoarea totală a debitului Penitenciarului B. a fost stabilită la suma de
94.843,16 lei, sumă care a şi fost plătită în luna decembrie 2011, în baza sentinţei nr. 2758 din
08.11.2011, pronunţată de Tribunalul Botoşani.
Este important de menţionat şi faptul că, în urma pronunţării sentinţei nr. 2758 din
08.11.2011, prin care penitenciarul a fost obligat la plata sumei de 94.843,16 lei reprezentând
contravaloare lucrări executate şi neachitate la scadenţă şi a penalităţilor de întârziere datorate
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conform contractului de 0,1 % pe zi, întârzieri calculate de la data scadenţei facturilor de plată
şi până la data plăţii efective, unitatea penitenciară nu a uzat de calea de atac legală, sentinţa
rămânând definitivă prin neformularea cererii în anulare.
În acelaşi sens, ţinând cont de situaţia incertă a obligaţiilor de plată, generată de
numeroasele facturi emise sau stornate de către SC D. SRL care au avut la bază lucrări executate
şi nedecontate sau lucrări nexecutate care au fost decontate, toate în perioada de referinţă 20082010, comisia a considerat că Penitenciarul ar fi trebuit să formuleze calea de atac împotriva
sentinţei menţionate, solicitând calculul penalităţilor de la momentul stabilirii valorii certe a
obligaţiilor de plată, respectiv 30.08.2011.
Totodată, trebuie subliniat şi faptul că, aşa cum reţine şi în ultimul raport de expertiză
contabilă întocmit de expertul judiciar .., valoarea debitului de 94.843,16 lei se compune din
soldul a cinci facturi, după cum urmează:
- factura 2486/30.04.2010-valoarea neachitată în urma stornării - 37.360,18 lei;
- factura 2491/31.05.2010 - valoarea neachitată în urma stornării - 16.664,33 lei;
- factura 2604/25.11.2010 - valoarea neachitată în urma stornării - 35.329,60 lei;
- factura 2710/21.07.2011 - valoarea neachitată- 632,81 lei;
- factura 2535/30.08.2011 - valoarea neachitată- 4.856,24 lei.
Din analiza solicitărilor de fonduri transmise de către Penitenciarul B. la A.N.P., comisia
a constatat faptul că doar pentru primele două facturi s-a solicitat alocarea sumelor necesare
achitării acestora. Având în vedere aceste aspecte, cât şi faptul că exista pe rol o acţiune în
instanţa care avea ca obiect emiterea unei ordonanţe de plată solicitată de SC D. SRL, A.N.P.
era în imposibilitatea de a aloca fonduri pentru plata unor facturi a căror valoare nu era certă şi
care făceau obiectul acţiunii susmenţionate.
Din Nota prezentată de reclamant comisiei de cercetare administrativă şi din celelalte
înscrisuri nu au rezultat aspecte care să contribuie la exonerarea de răspundere a acestuia,
aceasta precizând în apărarea sa în faţa comisiei de cercetare, doar faptul că „aspectele vizate
privesc perioada 2011 - 2015, perioadă în care nu mai deţineam funcţia de director al
Penitenciarului B. (...). Prin urmare nu pot oferi informaţii în legătură cu aspectele semnalate.
Menţionez că problemele privind derularea investiţiei Pavilion Vizită Reeducare şi Popotă
Cadre derulate în perioada 2008 - 2011 au făcut obiectul unor cercetări administrative dispuse
de conducerea ANP şi a unui dosar soluţionat cu NUP de către Parchetul Militar”. Prin cererea
de chemare în judecată reclamantul a nuanţat starea de fapt arătând că de fapt nu se face vinovat
de cele reţinute de comisia de cercetare administrativă.
În ceea ce priveşte invocarea de către instanţa de fond a motivului de nelegalitate
decurgând din faptul că dispoziţia de imputare şi procesul verbal de cercetare administrativă nu
conţin criteriul în baza căruia s-a stabilit procentul de 25 % din pagubă în sarcina reclamantului,
a menţionat pârâta că s-a reţinut de către comisia de cercetare faptul că aceasta a avut o
contribuţie semnificativă la crearea prejudiciului prin acţiunile şi mai ales prin inacţiunile sale
cu privire la gestionarea relaţiei contractuale a Penitenciarului B. cu furnizorul de lucrări SC D.
SRL.
A considerat că instanţa de fond nu a ţinut cont de apărările instituţiei pârâte prin care
s-a arătat că potrivit art. 8 alin. (1) din OMJ nr. 1760/2013 pentru aprobarea Metodologiei
privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, când paguba a fost produsă de mai multe persoane, cuantumul
răspunderii fiecăreia se stabileşte în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea
ei.
Comisia de cercetare a stabilit că răspunderea persoanelor vinovate de crearea
prejudiciului se stabileşte în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei,
stabilind în sarcina intimatului - reclamant procentul de 25% din valoarea totală a pagubei.
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A solicitat admiterea cererii de recurs, desfiinţarea în tot a sentinţei atacate, în sensul
respingerii cererii de chemare în judecată a reclamantului.
Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea recursului și menținerea sentinţei
atacate.
A considerat că criticile aduse prin cererea de recurs nu sunt reale, deoarece aşa cum
este consemnat în hotărârea atacată, dispoziţia de imputare nu identifică în mod clar care este
fapta ilicită pe care a săvârşit-o în concret; că în dispoziţia de imputare se menţionează că el reclamantul - în calitate de director al unităţii, nu a luat măsuri pentru verificarea condiţiilor de
legalitate a contractelor de cesiune de creanţă încheiate în anul 2010 şi nu a dispus efectuarea
de demersuri în instanţă în vederea anulării contractelor de cesiune de creanţă, făcând referire
la atribuţii din fişa postului pe care comisia de cercetare administrativă - în mod greşit - le-a
interpretat, fără a preciza în mod clar care ar fi fost măsurile ce trebuiau luate.
A susținut că penalităţile de întârziere sunt urmarea plăţilor efectuate cu întârziere
(nerespectarea termenelor scadente) pentru lucrările prestate de antreprenor pentru care s-au
efectuat solicitări de fonduri de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, dar care n-au fost
alocate; că acest aspect este stipulat şi în procesul verbal de cercetarea administrativă nr.
37312/07.05.2018 unde se menționează că „a fost sistată repartizarea de fonduri pentru
lucrările executate”; că motivul pentru care Penitenciarul B. nu a plătit la timp conform
termenului scadent facturile pentru care s-au calculat penalităţi de întârziere este acela că
structura centrală a sistat plata oricăror sume aferente contractelor de lucrări, aşa cum bine a
concluzionat instanţă de fond.
A arătat că în adresa nr.29152/DCEAN/ANP/12.03.2018 referitoare la imputabilitatea
sumelor plătite de unitate, se menționează că aceste sume se vor stabili ulterior plăţii, ca urmare
a efectuării unei cercetări administrative; că prin acest răspuns se înţelege că pârâta trebuia să
vireze fondurile necesare conform solicitărilor Penitenciarului B. în vederea efectuării plăţilor
conform termenelor scadente şi concomitent să dispună directorului unităţii efectuarea unei
cercetării administrative la nivelul unităţii şi astfel nu se mai înregistrau penalităţile care fac
obiectul prezentei acţiuni.
Un alt aspect prezentat în mod eronat este acela că Administraţia Naţională a
Penitenciarelor a solicitat refacerea cercetării administrative Penitenciarului B., iar acesta a
refuzat să realizeze cercetarea conform cerinţelor OMJ nr. 1760/C/2013 şi a solicitat în mod
nelegal scăderea din evidenţa financiar contabilă sumei de 41.425,72 lei reprezentând penalităţi
de întârziere a facturilor datorate către SC D. SRL, fără a demonstra cu înscrisuri aceasta
susţinere şi a arătat că timp de doi ani de la luarea la cunoştinţă despre penalităţile pe care
unitatea era obligată să le plătească nu şi-a exprimat niciun punct de vedere şi nu a dispus nicio
măsură.
În ce priveşte faptul că dispoziţia de imputare şi procesul verbal de cercetare
administrativă nu conţin criteriul pe baza căruia s-a stabilit contribuţia sa la producerea
prejudiciului în procent de 25%, acestea limitându-se doar la redarea dispoziţiei legale
incidente, fără arătarea modului cum s-a făcut aplicarea concretă a normei, a considerat că acest
procent nu poate fi reţinut în mod aleatoriu, fără a se demonstra în concret măsura în care el a
contribuit la producerea pagubei.
În fine, a susținut că individualizarea răspunderii şi stabilirea sumei de imputat s-a făcut
arbitrar, absolut nejustificat şi implicit - evident nelegal, ceea ce impune anularea deciziei
contestate, inclusiv pentru acest motiv.
Prin răspunsul la întâmpinare formulat, recurenta a reiterat susținerile din cererea de
recurs, solicitând admiterea recursului, casarea în tot a sentinţei atacate, în sensul respingerii
cererii de chemare în judecată a reclamantului ca fiind neîntemeiată.
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A considerat ca nereală afirmaţia intimatului - reclamant din cuprinsul întâmpinării, cum
că nu ar fi întrunite toate condiţiile pentru atragerea răspunderii materiale, în sensul că dispoziţia
de imputare nu identifică în mod clar care este fapta ilicită pe care a săvârşit-o în concret.
Cu privire la afirmaţia cum că Administraţia Naţională a Penitenciarelor ar fi solicitat
refacerea cercetării administrative Penitenciarului B., iar acesta a refuzat să realizeze cercetarea
conform cerinţelor OMJ nr. 1760/C/2013, a precizat că aceasta este total eronată, intimatulreclamant aflându-se într-o mare eroare, întrucât aşa cum se poate observa din Procesul verbal
de cercetare administrativă, ANP a solicitat prin nota nr. 68940/10.02.2016 întocmită de
Direcţia Economico- Administrativă, completarea şi finalizarea cercetării administrative
realizată de Penitenciarul B., de către Serviciul Inspecţie Penitenciară (fila 3 din Procesul
verbal) şi nicidecum Penitenciarului B.
Referitor la afirmaţia intimatului-reclamant cum că Procesul verbal de cercetare
administrativă şi Dispoziţia de imputare nu conţin criteriul pe baza căruia s-a stabilit contribuţia
acestuia la producerea prejudiciului în procent de 25%, potrivit art. 8 alin. (1) din OMJ
nr.1760/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea răspunderii patrimoniale a
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, când paguba a
fost produsă de mai multe persoane, cuantumul răspunderii fiecăreia se stabileşte în raport cu
măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei, a susținut că Comisia de cercetare a stabilit
că răspunderea persoanelor vinovate de crearea prejudiciului se stabileşte în raport cu măsura
în care fiecare a contribuit la producerea ei, reținând în sarcina intimatului - reclamant procentul
de 25% din valoarea totală a pagubei, motivat de faptul că prin acţiunile şi mai ales prin
inacţiunile sale, aşa cum au fost detaliate în Procesul verbal de cercetare administrativă şi în
cererea de recurs formulată de ANP, cu privire la gestionarea relaţiei contractuale a
Penitenciarului B. cu furnizorul de lucrări SC D. SRL, domnul comisar şef de penitenciare A.
a avut o contribuţie semnificativă la crearea prejudiciului în valoare de 41.425,72 lei.
Analizând recursul declarat de reclamantă, ale cărui motive de critică se subsumează
prevederilor art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă, Curtea reţine următoarele:
Recurenta a invocat motivul de casare prevăzut de art. 488 alin.1 pct. 8 Cod proc. civilă,
arătând că hotărârea instanței de fond a fost dată cu aplicarea greșită a normelor de drept
material, apreciind recurenta că erau îndeplinite condițiile pentru angajarea răspunderii
materiale a reclamantei.
În motivarea cererii de recurs s-a arătat că instanța de fond a interpretat greșit probele
administrate și prevederile legale aplicabile, deoarece fapta ilicită săvârșită de reclamant rezultă
din procesul-verbal de cercetare și din dispoziția de imputare.
Contrar susținerilor recurentei, Curtea constată că deși motivarea actului administrativ
atacat, cât și a procesului verbal de constatare cuprind o prezentare amplă a situației de fapt ce
a făcut obiectul cercetărilor, totuși nu a fost desprinsă din această succesiune de evenimente
fapta ilicită ce a fost imputată reclamantului într-o formă suficient de precisă încât să permită
stabilirea obligației încălcate.
Astfel, recurenta susține că reclamantul, în calitate de funcţionar public cu statut special,
nu a luat nicio măsură pentru verificarea condiţiilor de legalitate a contractelor de cesiune
încheiate în anul 2010 şi nu a dispus, încă de la momentul notificării penitenciarului cu privire
la încheierea contractelor de cesiune de creanţă, efectuarea demersurilor în instanţă în vederea
anulării contractelor de cesiune de creanţă, în vederea îndeplinirii condiţiilor pentru alocarea
fondurilor de către ordonatorul de credite ierarhic superior. S-a mai imputat reclamantului că,
deşi Administraţia Naţională a Penitenciarelor a comunicat în data de 29.03.2010, sistarea
repartizării fondurilor până la clarificarea situaţiei privind legalitatea contractului de lucrări
încheiat, reclamantul nu a luat nicio măsură pentru evitarea înregistrării penalităţilor de
întârziere, limitându-se doar a aproba solicitarea de fonduri pentru plata acestora.
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După prezentarea situației de fapt, recurenta a apreciat că prejudiciul de 41.425,72 lei,
reprezentând penalități de întârziere pentru achitarea cu întârziere a contravalorii unor facturi a
fost cauzat și de către reclamantul din prezenta cauză.
Potrivit art.4 din O.M.J. nr.1760/C/2013, răspunderea patrimonială a funcţionarilor
publici cu statut special se angajează dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiţii: 1)
există o pagubă certă şi reală, determinată cantitativ şi valoric; 2) paguba s-a produs printr-o
faptă cu caracter ilicit constând în încălcarea ori neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu care
îi revenea unui funcţionar public cu statut special prin actele normative în vigoare, regulamente
sau fişa postului; 3) încălcarea sau neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu s-a produs cu
vinovăţie; 4) între faptă şi paguba materială există un raport de cauzalitate; 5) cel vinovat avea
calitatea de funcţionar public cu statut special la data săvârşirii faptei cu caracter ilicit.
Or, fapta ilicită ar fi trebuit să rezulte cu suficientă claritate încât să poată exista o
legătură de cauzalitate între aceasta și producerea prejudiciului. O instanță de judecată nu poate
să realizeze o selecție din multitudinea de aspecte prezentate a faptei ce ar fi generat prejudiciul.
Pe cale de consecință, actul atacat nu cuprinde descrierea clară și neechivocă a faptei
ilicite imputate reclamantului, cu evidențierea obligației încălcate și eventual a măsurilor ce se
impuneau a fi luate de ANP pentru achitarea facturilor și prevenirea acumulării de penalități de
întârziere, în condițiile în care alocarea sumelor pentru plata facturilor a fost solicitată spre
aprobare instituţiei.
Este de menționat că ANP a sistat în cursul anului 2010 alocarea fondurilor până la
clarificarea legalității operațiunilor. În aceste condiții Penitenciarul B. a dispus achitarea din
venituri proprii a unei părți din sumele evidențiate în facturi. Cu toate acestea, s-a considerat că
reclamantul, în calitate de funcţionar public cu statut special, ar fi responsabil în parte de
acumularea penalităților de întârziere ce constitui prejudiciul, fără evidențierea obligației a cărei
îndeplinire ar fi dus la evitarea acumulării penalităților de întârziere. Prin urmare, nici legătura
de cauzalitate cu prejudiciul produs nu a fost astfel evidențiată.
Față de cele reținute anterior se constată că analizarea punctuală a fiecărei apărări
referitoare la situația de fapt reținută nu este utilă soluționării cauzei din moment ce fapta ilicită
imputată reclamantului nu a fost individualizată pentru a fi posibilă verificarea apărărilor
formulate în raport de conținutul acesteia.
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 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă,
Curtea urmează să respingă recursul, ca nefondat.
24. Acordarea majorării salariale de 15% prevăzute de pct. 3 din Nota prevăzută
la Anexa VIII din Legea nr. 153/2017 faţă de dispoziţiile art. 38 din acelaşi act normativ.
Rezumat:
Potrivit pct. 3 din Nota prevăzută la Anexa VIII cap.I, lit.A, pct.I din Legea-cadru nr.
153/201) funcţionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice şi din
instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia, beneficiază, pentru
complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%, fără a fi stipulat însă, printro dispoziţie specială, care este data de la care se aplică această majorare.
Rezultă că devin incidente dispoziţiile generale ale Legii nr.153/2017 privind aplicarea
în timp, anume art. 38 care dispune la alin. 1 lit. a că începând cu data de 1 iulie 2017 se menţin
în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut
al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare,
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precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar,
indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri
publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii. Cu titlu de excepţie, art. 38 prevede în continuare acele situaţii speciale de
aplicare etapizată a dispoziţiilor Legii nr. 153/2017, între care nu se regăseşte şi majorarea de
15% pentru complexitatea muncii.
În aceste circumstanţe, cum prin dispoziţia generală enunţată legea prevede menţinerea
pentru perioada 01.07.2017 - 31.12.2017 a salariului acordat pentru luna iunie 2017, cu toate
componentele sale, şi cum nu există nicio dispoziţie specială prin care să se deroge referitor la
majorarea de 15%, rezultă că aceasta nu putea fi avută în vedere la emiterea deciziilor
contestate.
(Decizia nr. 608 din 10 septembrie 2019, dosar nr. 1676/86/2018 )
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. .../86/2018 din 27.04.2018 reclamanţii A. şi B. în contradictoriu
cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice au solicitat:
- anularea Deciziei nr. DGR- 24707 din 03.08.2017 şi a Deciziei nr. DGR- 24705 din
03.08.2017 sub aspectul salarizării, în sensul stabilirii salariului de bază brut conform grilei de
salarizare aferentă funcţiilor publice de stat pe care au fost reîncadraţi, ceea ce impune alinierea
salariului la nivelul celui din cadrul A.N.A.F. - aparat central cu consecinţa emiterii a unor noi
decizii prin care reclamanta să fie reîncadrată în funcţia publică de stat de consilier juridic
principal, clasa I, gradaţia 5 iar reclamantul să fie reîncadrat în funcţia publică de stat de
consilier juridic superior, clasa I, gradaţia 5, şi obligarea pârâtei să menţioneze în noile decizii
de reîncadrare sintagma „de stat” ;
- stabilirea salariului de bază brut lunar, potrivit art. 38, la nivelul funcţiei publice de
stat prevăzută la Anexa VII capitolul I, A, I, lit. d din Legea nr. 153/2017, pe care au fost
reîncadraţi începând cu data de 01.07.2017 ceea ce impune stabilirea salariului la nivelul celui
din A.N.A.F. - aparat central.
- acordarea majorării cu 15% a salariului de bază brut lunar stabilit potrivit funcţiei
publice de stat, pentru complexitatea muncii, prevăzut de pct. 3) din Nota prevăzută la Anexa
VII din Legea-cadru nr. 153/2017.
Prin sentinţa nr.1054 din 23 octombrie 2018 Tribunalul a admis în parte acţiunea
modificată având ca obiect „anulare act administrativ”, „calcul drepturi salariale” şi „drepturi
băneşti” formulată de reclamanţii A. şi B. în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice. A anulat deciziile contestate, respectiv Decizia nr. DGR- 24707
din 03.08.2017 şi Decizia nr. DGR- 24705 din 03.08.2017 emise de pârâtă. A obligat pârâta
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice să emită noi decizii prin care reclamanta să
fie reîncadrată în funcţia publică de stat de consilier juridic principal, clasa I, gradaţia 5 iar
reclamantul să fie reîncadrat în funcţia publică de stat de consilier juridic superior, clasa I,
gradaţia 5, cu menţionarea în aceste decizii a sintagmei „de stat”. A obligat pârâta la stabilirea
salariului de bază brut lunar, potrivit art. 38, la nivelul funcţiei publice de stat pentru care au
fost dispuse deciziile menţionate pentru fiecare reclamant, începând cu data de 01.07.2017 şi
până la data de 01.11.2017. A respins ca nefondată cererea privind majorarea cu 15% a
salariului de bază brut lunar stabilit potrivit funcţiei publice de stat, pentru complexitatea
muncii, prevăzut de pct. 3) din Nota prevăzută la Anexa VIII din Legea-cadru nr. 153/2017,
începând cu data de 01.07.2017.
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Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs atât reclamanţii A. şi B. cât şi pârâta
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice– Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice, criticând soluţia primei instanţe ca fiind nelegală.
În motivarea recursului, reclamanţii A. şi B. au arătat, în esență, că în mod nelegal
Tribunalul Suceava a respins ca nefondat capătul de cerere privind majorarea cu 15% a
salariului de bază brut lunar stabilit potrivit funcţiei publice de stat, pentru complexitatea
muncii, prevăzut de pct. 3 din Nota prevăzută la anexa VIII din Legea - cadru nr. 153/2017,
începând cu data de 01.07.2017, fiind dat motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8
Cod de procedură civilă.
În acest sens au solicitat a se constata că la pct. 3 din Nota existentă la Anexa VIII, cap.
1, lit. A, pct. 1, din Legea nr. 153/2017 se prevede că „funcţionarii publici din cadrul aparatului
Ministerului Finanţelor Publice ... şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea acestora, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de
bază de 15%”.
Au arătat că legea nu instituie un anumit termen de la care urmează a se acorda această
majorare de 15%, ceea ce semnifică faptul că legiuitorul a dorit ca majorarea să opereze
începând cu data intrării în vigoare a legii, adică începând cu data de 01.07.2017.
Majorarea cu 15% pentru complexitatea muncii a salariilor de bază brute trebuia
acordată începând cu 01.07.2017, această majorare nu a fost acordată recurenţilor nici la data
de 1 iulie 2017, data intrării în vigoare a legii nr. 153/2017, nici la data de 1 noiembrie 2017,
data intrării în vigoare a Legii 207/2017 şi nici de la 1 ianuarie 2018 (data de la care instanţa de
fond apreciază că trebuia acordată majorarea), până în prezent.
Pentru a dovedi aceasta, în completarea probatoriului cu înscrisuri, au solicitat a se pune
în vedere instituţiei pârâte să depună la dosar relaţii din care să reiese motivul pentru care nu
au fost aplicate prevederile imperative ale Notei prevăzute la Anexa VIII din Legea - cadru nr.
153/2017, începând cu data de 01.07.2017 şi până în prezent.
Au mai învederat că dispoziţiile art. 38, alin. 2 din Legea nr. 153/2017 nu sunt aplicabile
în cauză întrucât majorarea salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii (prevăzută
în mod expres şi imperativ la pct. 3 din Nota existentă la Anexa VIII, cap. l, lit. A, pct. l, din
Legea nr. 153/2017), este diferită de majorarea prevăzută de art. 38, alin. 3 din acelaşi act
normativ, majorare care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2018 şi care se aplică întregului
personal plătit din fondurile publice.
În aceste condiţii, consideră că nu poate fi primită opinia primei instanţe conform căreia
sporul de 15% solicitat ar trebui acordat doar începând cu data de 1 ianuarie 2018, întrucât în
lipsa unei prevederi care să instituie un termen de la care urmează a se acorda această majorare,
este evident că legiuitorul a dorit ca majorarea să opereze începând cu data intrării în vigoare,
prevăzută la art. 43 din Legea nr. 153/2017, adică 01.07.2017.
Această opinie este împărtăşită de majoritatea jurisprudenţei, sens în care au indicat spre
exemplu, sentinţa civilă nr. 300/10.04.2018 a Tribunalului Buzău, rămasă definitivă prin
Decizia nr. 3503/05.11.2018 a Curţii de Apel Ploieşti, ambele pronunţate în dosarul
nr.4191/114/2017.
În consecinţă, pentru motivele dezvoltate mai sus, consideră că se impune admiterea
recursului aşa cum a fost formulat, casarea în parte a sentinţei recurate, iar în rejudecare,
admiterea capătului de cerere prin care reclamantele au solicitat obligarea pârâtei la acordarea
în favoarea acestora, începând cu data de 01.07.2017 şi în continuare, a majorării cu 15% a
salariului de bază brut lunar stabilit potrivit funcţiei publice de stat, pentru complexitatea
muncii, prevăzut de pct. 3) din Nota prevăzută la Anexa VIII din Legea-cadru nr. 153/2017.
În drept, şi-au întemeiat recursul pe prevederile art. 488 alin 1 pct. 8 Cod proc.civ.
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În motivarea recursului său, pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice–
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a arătat că aduce critici în parte asupra hotărârii
pronunţate de Tribunalul Suceava în dosar nr. ../86/2018, în ceea ce priveşte anularea deciziilor
contestate cu consecinţa emiterii unor noi decizii de reîncadrare în funcţiile publice de stat
corespunzătoare pentru fiecare reclamant cu stabilirea salariului de bază brut lunar, potrivit art.
38 din Legea nr. 153/2017.
În fapt, reclamanţii au solicitat anularea Deciziei nr. 24707 din 03.08.2017 şi a Deciziei
nr. 24705 din 03.08.2017, în sensul stabilirii salariului de bază brut conform grilei de salarizare
aferentă funcţiilor publice de stat pe care reclamanţii au fost reîncadraţi, ceea ce impune
alinierea salariului la nivelul celui din cadrul ANAF aparat central, precum şi stabilirea
salariului de bază brut lunar, potrivit art. 38, la nivelul funcţiei publice de stat prevăzută la anexa
VII cap. I, A, I lit. d din Legea nr. 153/2017.
Instanţa a admis capetele de cerere menţionate mai sus, reţinând că în deciziile
contestate trebuia inclusă menţiunea funcţia publică de stat, astfel cum este menţionat în Anexa
nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" capitolul I A, Salarizarea
Funcţionarilor Publici, pct. I Salarii pentru administraţia publică centrală din Legea cadru nr.
153/2017, iar salariul de bază trebuia calculat pentru această funcţie la nivelul lunii iunie 2017
şi nu pentru funcţia publică teritorială.
A apreciat pârâta că motivarea instanţei de fond nu poate fi menţinută, având în vedere
următoarele aspecte:
Începând cu 01.07.2017 reclamanţii au fost reîncadraţi succesiv în funcţiile publice
raportat la modificările legislative intervenite conform Legii cadru nr. 153/2017, drept pentru
care în prezent acţiunea reclamanţilor apare ca lipsită de interes.
Astfel, începând cu data de 01.07.2017 a fost întocmită Decizia nr. DGR 24707 din
03.08.2017 pentru reclamanta A. şi Decizia nr. DGR 24705 din 03.08.2017 pentru reclamantul
B., prin care funcţionarii publici menţionaţi au fost reîncadraţi în conformitate cu prevederile
art. 36 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 şi alin. 2 lit. a şi Anexa nr. VIII Familia ocupaţională de funcţii
bugetare „Administraţie" din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, art. 38 alin. 1 şi
alin. 2 lit. a din Legea nr. 153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017, s-a procedat la
reîncadrarea angajaţilor în funcţiile publice deţinute la data de 30 iunie 2017, cu menţinerea
drepturilor salariale la nivelul acordat pentru luna iunie 2017.
Reîncadrarea reclamanţilor s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în baza deciziilor emise la data de
03.08.2017, la data respectivă legea neprevăzând menţiunea funcţia publică de stat,
reîncadrarea efectuându-se la nivel de regionale (funcţii publice teritoriale) şi nu la nivel de
ANAF.
Însă, a învederat instanţei faptul că reîncadrarea reclamanţilor cu stabilirea salariilor la
nivelul celui din cadrul ANAF, s-a făcut începând cu data de 01.11. 2017.
Astfel, începând cu data de 01.11.2017 a fost întocmită Decizia nr. DGR 28215 din
07.12.2017 pentru reclamanta A. şi Decizia nr. DGR 28213 din 07.12.2017 pentru reclamantul
B., prin care funcţionarii publici de execuţie sus menţionaţi beneficiază de un salariu de bază
lunar, conform art. III din Legea nr.207/2017 pentru aprobarea OUG nr. 56/2017 privind
completarea art. II din Legea nr. 153/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal - bugetare.
De asemenea, începând cu data de 01.01.2018 a fost întocmită Decizia nr. DGR 91 din
26.01.2018 pentru reclamanta A. şi Decizia nr. DGR 89 din 26.01.2018 pentru reclamantul B.,
prin care funcţionarii publici beneficiază de un salariu de bază brut potrivit prevederilor art. 38
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alin. 3 lit. a şi alin. 6 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 38 alin. 3 lit. a din actul normativ mai sus invocat,
începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna
decembrie 2017, iar potrivit alin. 6 al aceluiaşi act normativ, în situaţia în care, începând cu
data de 1 ianuarie 2018 salariile de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru
anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariate reglementate, se acordă
cele stabilite pentru anul 2022.
Prin urmare, în condiţiile în care reclamanţii au fost deja reîncadraţi în funcţiile publice
de stat corespunzătoare cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 153/2017, obligarea pârâtei
DGRFP la emiterea unor noi decizii de reîncadrare cu stabilirea salariului de bază brut lunar la
nivelul funcţiei publice de stat începând cu 01.07.2017 şi până la data de 01.11.2017 nu se
justifică, măsura acordată de instanţă apărând ca lipsită de interes.
Pentru considerentele expuse, a solicitat admiterea recursul, casarea sentinţei atacate şi
respingerea acţiunii în totalitate.
În drept, şi-a întemeiat recursul pe prevederile art. 488 alin 1 pct. 8 Cod proc.civ.
Prin întâmpinare, reclamanţii A. şi B. au invocat pe cale de excepţie, nulitatea recursului
formulat de partea adversă pentru nemotivare, excepţie respinsă în şedinţa publică de azi.
Pe fondul recursului formulat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice–
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, au solicitat respingerea acestuia ca nefondat, în
acest sens învederând că instituţia angajatoare a formulat în mod neîntemeiat recurs împotriva
sentinţei nr. 1054/23.10.2018, susţinând că nu se justifică încadrarea reclamanţilor pe funcţiile
de stat corespunzătoare căci ar fi fost deja reîncadraţi. Această susţinere este nefondată în
condiţiile în care reclamanţii au solicitat şi Tribunalul Suceava a obligat pârâta la stabilirea
salariului de bază brut lunar, potrivit art. 38, la nivelul funcţiei publice de stat pentru care au
fost dispuse deciziile menţionate pentru fiecare reclamant începând cu data de 01.07.2017 şi
până la data de 01.11.2017 şi nicidecum aşa cum invocă recurenta DGRFP începând cu data de
01.01.2018.
Luând la cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către recurenta DGRFP,
constată că prin Decizia DGR 28213 din 07.12.2017 pentru reclamantă şi prin Decizia DGR
28215 din 07.12.2017 pentru reclamant - decizii pe care reclamanţii nu le-au primit în mod
oficial de la angajator - s-a asimilat salariul de bază lunar al reclamanţilor la nivelul funcţiilor
de stat din ANAF, însă abia începând cu data de 01.11.2017, deşi, aşa cum au arătat în acţiune
şi cum în mod corect şi legal a reţinut Tribunalul Suceava în cuprinsul deciziei recurate, trebuia
acordat începând cu data de 01.07.2017.
Referitor la Decizia nr. DGR 91 din 26.01.2018 pentru reclamantă şi Decizia nr. DGR
89 din 26.01.2018 pentru reclamant, decizii care nu le-au fost comunicate oficial de către
angajator, au solicitat reclamanţii să se constate că deşi majorarea cu 25% a salariilor de bază
de la 01.01.2018, trebuia acordată şi s-a acordat tuturor bugetarilor, indiferent de domeniul
bugetar în care lucrează, pentru a acoperi trecerea contribuţiilor sociale de la angajator la
angajat, majorarea salarială de 25% prevăzută de art.38 alin.(3) lit.a) din Legea - cadru nr.
153/2017, începând cu data de 01.01.2018, a fost stabilită astfel încât să fie acoperit transferul
contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, conform Legii nr.227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
Ca urmare, conform celor menţionate anterior, au solicitat să se constate că reclamanţii
nu au contestat ultimele două decizii emise fiecăruia dintre reclamanţi de către angajator,
reclamanţii au contestat Decizia nr. DGR- 24707 din 03.08.2017 şi Decizia nr. DGR- 24705
din 03.08.2017, astfel că motivele de recurs privind Decizia DGR 28213 din 07.12.2017 pentru
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reclamantă şi Decizia DGR 28215 din 07.12.2017 pentru reclamant, precum şi Decizia nr. DGR
91 din 26.01.2018 pentru reclamantă şi Decizia nr. DGR 89 din 26.01.2018 pentru reclamant,
formulate prin cererea de recurs a DGRFP sunt total nefondate, urmând a fi respinse de către
instanţa de control judiciar. Au arătat instanţei de control judiciar faptul că aceste decizii nici
nu le-au fost comunicate; mai mult, prin aceste decizii au fost acordate alte drepturi salariale
decât cele solicitate de aceştia. Prin aceste decizii nu au fost satisfăcute cererile reclamanţilor,
acestea au fost emise tuturor salariaţilor DGRFP şi nu au legătură cu cererea de chemare în
judecată care face obiectul prezentului dosar.
Raportat la motivele neîntemeiate, invocate de instituţia recurentă prin cererea de recurs
formulată, apreciază că în mod corect instanţa de fond a admis acţiunea formulată aplicând în
mod corect normele de drept material incidente cauzei.
În consecinţă, au solicitat reclamanţii respingerea recursului formulat de pârâtă şi
admiterea recursului lor, astfel cum a fost formulat.
Analizând actele şi lucrările dosarului, din prisma motivelor de nelegalitate
prevăzute de dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură civilă, instanţa constată
următoarele:
Astfel, în ce priveşte recursul declarat în cauză de către reclamanţi, curtea reţine că
aceştia critică soluţia instanţei de fond doar sub aspectul respingerii capătului de cerere vizând
obligarea pârâtei la acordarea majorării cu 15% a salariului de bază brut lunar pentru
complexitatea muncii, prevăzută de pct. 3 din Nota prevăzută la Anexa VIII din Legea-cadru
nr. 153/2017.
Curtea consideră că recursul reclamanţilor este nefondat.
Prin cererea de chemare în judecată reclamanţii au contestat legalitatea Deciziei nr.
DGR- 24707 din 03.08.2017 şi Deciziei nr. DGR- 24705 din 03.08.2017, susţinând stabilirea
nelegală a salariului, pe de o parte, sub aspectul stabilirii salariului la un alt nivel decât al
funcţiilor publice de stat, iar pe de altă parte, sub aspectul neacordării majorării cu 15% a
salariului de bază brut lunar pentru complexitatea muncii, prevăzută de pct. 3) din Nota
prevăzută la Anexa VIII cap.I, lit.A, pct.I din Legea-cadru nr.153/2017.
Într-adevăr, potrivit textului de lege invocat (pct. 3 din Nota prevăzută la Anexa VIII
cap.I, lit.A, pct.I din Legea-cadru nr. 153/2017) funcţionarii publici din cadrul aparatului
Ministerului Finanţelor Publice şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea acestuia, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de
bază de 15%, fără a fi stipulat însă, printr-o dispoziţie specială, care este data de la care se aplică
această majorare.
Rezultă că devin incidente dispoziţiile generale ale Legii nr.153/2017 privind aplicarea
în timp, anume art. 38 care dispune la alin. 1 lit. a că începând cu data de 1 iulie 2017 se menţin
în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut
al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare,
precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar,
indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri
publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii. Cu titlu de excepţie, art. 38 prevede în continuare acele situaţii speciale de
aplicare etapizată a dispoziţiilor Legii nr. 153/2017, între care nu se regăseşte şi majorarea de
15% pentru complexitatea muncii.
În aceste circumstanţe, cum prin dispoziţia generală enunţată legea prevede menţinerea
pentru perioada 01.07.2017 - 31.12.2017 a salariului acordat pentru luna iunie 2017, cu toate
componentele sale, şi cum nu există nicio dispoziţie specială prin care să se deroge referitor la
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majorarea de 15%, rezultă că aceasta nu putea fi avută în vedere la emiterea deciziilor
contestate.
Cu privire la recursul declarat în cauză de pârâtă, curtea consideră că acesta este
întemeiat.
Se reţine în cauză că reclamanţii ocupă funcţii de consilieri juridici în cadrul la Serviciul
Juridic din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice, structură de nivel
teritorial.
Astfel, curtea reţine că prin Anexa VIII cap.I, lit.A, pct.I lit.d) din Legea-cadru
nr.153/2017 sunt stabilite salariile funcţionarilor publici din administraţia centrală care ocupă
funcţii publice de stat.
Potrivit notei la această anexă, sunt avute în vedere funcţii publice de stat, stabilite şi
avizate potrivit legii în cadrul mai multor instituţii publice printre care şi organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale.
Sub un prim aspect, curtea are în vedere că salarizarea potrivit acestei anexe s-a făcut
iniţial doar pentru funcţiile publice de stat stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul mai multor
instituţii publice printre care şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în
cauză reclamanţii nefăcând dovada faptului că funcţia ocupată de ei era stabilită şi avizată ca
funcţie publică de stat la data intrării în vigoare a Legii nr.153/2017.
Pe de altă parte, curtea reţine că potrivit art.III din Legea nr.207/2017 începând cu data
de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcţiilor generale regionale
ale finanţelor publice ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin
asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul
aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Prin urmare, curtea reţine că, iniţial, la data intrării în vigoare a Legii nr.153/2017,
reclamanţii ocupau funcţii publice teritoriale, salariile lor fiind legal stabilite potrivit
dispoziţiilor din Anexa VIII cap.I, lit.A, pct.II lit.b) din Legea-cadru nr.153/2017 (unde este de
asemenea reglementat salariul pentru consilierul juridic) şi abia la data de 01.11.2017 funcţia
lor a fost asimilată unei funcţii publice de stat, sens în care începând cu acea dată li s-au emis
noi decizii de salarizare corespunzătoare.
Faţă de aceste considerente, în baza art.488 pct.8, art. 496 și art.498 alin.1 C. proc. civ.,
curtea va dispune respingerea recursului reclamanţilor, va admite recursul pârâtei şi în
rejudecare va respinge acţiunea ca nefondată în totalitate.
25. Conflict de interese. Aplicarea retroactivă a dispoziţiilor cuprinse în Legea nr.
128/2017 de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri privind asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Rezumat:
Potrivit art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri privind
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei: funcţia de primar şi viceprimar, primar
general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului
judeţean este incompatibilă cu:…d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general,
director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice
funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii
de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau
local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice.
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Este de observat că, potrivit textului legal mai sus menţionat, existenţa situaţiei de
incompatibilitate este întrunită prin simpla realizare cumulativă a celor două condiţii calitatea de viceprimar şi calitatea, simultană, de membru în consiliul de administraţie într-o
instituţie publică, condiţii pe care este cert că partea le-a întrunit, simultan, în perioada
relevantă în cauză, 8.08.2016 – 21.11.2016.
Este adevărat şi că ulterior legea incidentă, în articolul care interesează, a suferit
modificări în sensul instituirii unei excepţii pentru situaţia în care calitatea de membru în
consiliul de administraţie al unei instituţii publice vizează o unitate de învăţământ din reţeaua
autorităţilor unităţilor de administraţie publică locală. Astfel, potrivit Legii nr. 128/2017 de
modificare a Legii nr. 161/2003, există incompatibilitate pentru cumulul de calităţi...cu
excepţia...membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ
de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale. O atare modificare legislativă, însă nu reprezintă legea aplicabilă raportului juridic de
drept administrativ supus analizei în prezenta cauză, şi aplicarea acestei dispoziţii legale nu
poate fi atrasă asupra litigiului din prezenta cauză, aşa cum îşi doreşte reclamanta prin
acţiunea formulată.
Astfel, potrivit art. 15 alin. 2 din Constituţie, legea dispune numai pentru viitor, cu
excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. În acelaşi sens, potrivit art. 6 din
Codul civil – cu care legea de drept administrativ (material şi procesual) se completează
potrivit art. 28 din Legea nr. 554/2004, legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare,
aceasta nu are putere retroactivă. Nu se poate reţine astfel, aplicarea Legii de modificare nr.
128/2017, publicată în MO din 7.06.2017, anterior datei edictării ei, pentru a se reţine astfel a
fi incidentă şi situaţiei reclamantei, premergătoare apariţiei acestei legi (8.08.2016 –
21.11.2016), nefiind vorba, prin excelenţă, despre o lege penală sau contravenţională pentru
care Constituţia admite, prin excepţie, retroactivitatea.
(Sentinţa nr. 70 din 16 septembrie 2019, dosar nr. 441/39/2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ../39/2019 la data de 07.06.2019,
reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Integritate, a formulat prezenta
cerere de chemare în judecată prin care a solicitat să se dispună anularea Raportului de evaluare
nr. 13876/G/II/17.05.2019 şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, în fapt, prin Raportul de evaluare nr.
13876/G/II/17.05.2019 Agenţia Naţională de Integritate a constatat că în perioada 8.08.201621.11.2016 s-a aflat în stare de incompatibilitate încălcând dispoziţiile art. 87 alin. 1 lit. d) din
Legea nr. 161/2003 întrucât a deţinut simultan atât funcţia de viceprimar al Comunei B. cât şi
calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale B.
Precizează că potrivit dispoziţiilor art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 funcţia de
viceprimar este incompatibilă cu funcţia de membru al consiliului de administraţie la instituţiile
publice „cu excepţia ... membrilor în comisiile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de
învăţământ de stat ... din reţeaua autorităţilor unităţilor de administraţie publice locale…”.
Menționează că este adevărat că excepţia a fost reglementată prin Legea nr. 128/2017
dar potrivit principiului aplicării imediate a legii noi aceasta se aplică şi efectelor viitoare ale
unor situaţii juridice anterior născute dar nedefinitivate la data intrării în vigoare a legii noi
(facta pendentia). Potrivit acestui principiu legea nouă se aplică tuturor situaţiilor juridice în
curs de constituire, care deşi sunt anterior născute nu au fost definitivate până la intrarea în
vigoare a noii legi (a se vedea şi Curtea Constituţională, decizia nr. 755/16 decembrie 2014,
pct. 19-21). Învederează că în cauză la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/2017 situaţia
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juridică a incompatibilităţii nu era constituită şi definitivată printr-un raport de evaluare, printrun act administrativ.
Prin urmare, apreciază că la momentul definitivării situaţiei juridice prin întocmirea
raportului de evaluare, respectiv la data de 17 mai 2019, este aplicabilă legea în vigoare de la
acea dată, respectiv dispoziţiile art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 astfel cum au fost
modificate prin Legea nr. 128/2017. Consideră că nu există incompatibilitate atunci când se
exercită o altă funcţie/calitate în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea
unei obligaţii impuse de lege şi nici atunci când interesele personale nu contravin intereselor
generale.
Astfel, invocă dispoziţiile art. 96 alin. 2 lit. a din Legea nr. 1/2011 care prevăd că, în
unităţile de învăţământ de stat, în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial „consiliul
de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: ... primarul sau un
reprezentant al primarului…”. Prin urmare, arată că Legea învăţământului prevede
obligativitatea participării primarului sau a unui reprezentant al acestuia (deci şi a
viceprimarului) în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ din subordinea unităţii
administrativ-teritoriale.
Invocă dispoziţiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 1/2011: „dispoziţiile prezentei legi
prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. în caz de conflict între acestea se
aplică dispoziţiile prezentei legi". Rezultă că participarea primarului/viceprimarului în consiliul
de administraţie al şcolii locale nu constituie un element de incompatibilitate. De asemenea,
invocă dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 393/2004 potrivit cărora „aleşii locali sunt obligaţi să
menţioneze expres situaţiile în care interesele personale contravin intereselor generale”.
Susţine că în cauză nu există niciun conflict între interesele personale ale
reprezentanţilor autorităţii administrative locale care conform Legii nr. 1/2011 au calitatea de
membri ai consiliului de administraţie (primar/viceprimar) şi interesul general al unităţilor şi
instituţiilor de învăţământ de stat. Apreciază că dacă ar fi existat interese contrare/
incompatibilităţi, legiuitorul nu ar mai fi prevăzut în art. 96 din Legea nr. 1 /2011 că primarul
sau reprezentantul acestuia face parte din componenţa consiliului de administraţie. Consideră
că tocmai prevalenta interesului public, general, al învăţământului exclude orice interes
personal de natură a afirma existenţa vreunui element de incompatibilitate, componenţa
consiliului de administraţie fiind stabilită de lege.
În drept, îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 176/2010;
art. 1, 8, 10 şi 18 din Legea nr. 554/2004; art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 astfel cum
a fost modificat prin Legea nr. 128/2017; art. 47 din Legea nr. 393/2004; art. 96 din Legea nr.
1/2011.
Prin întâmpinarea înaintată la dosar, pârâta Agenţia Naţională de Integritate a solicitat
respingerea contestaţiei formulată de reclamanta A., contestaţie prin care solicită să se dispună
anularea Raportului de Evaluare nr. 13876/G/II/17.05.2019, întocmit de Inspecţia de Integritate,
din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.
Cu privire la susţinerile reclamantei, care susţine faptul că modificările legislative
intervenite prin Legea nr. 128/2017 au înlăturat incompatibilitatea dintre funcţia de viceprimar
şi cea de membru în consiliul de administraţie al unei unităţi şcolare, arată că referitor la
modificările aduse Legii nr. 161/2003 prin Legea nr. 128/31.05.2017, contrar susţinerilor din
cadrul cererii de chemare în judecată, situaţia de incompatibilitate a reclamantei A. nu poate fi
determinată în baza unui act normativ intrat în vigoare la o dată ulterioară (10.06.2017).
Invocă prevederile art. 15 alin. 2 din Constituţia României şi ale art. 96 alin. 1 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, aflat în vigoare în perioada supusă evaluării, până la data intrării
în vigoare a O.U.G. nr. 49 din 26 iunie 2014, respectiv, data de 30.06.2014.

127

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

Precizează că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/26.06.2014 privind instituirea
unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte
normative, modifică art. 96 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 înlocuind sintagma „un reprezentant al
primarului" cu „primarul sau un reprezentant al primarului". Astfel, din Consiliul de
Administraţie al unităţilor de învăţământ pot face parte, ca reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, primarul sau un reprezentant al acestuia, precum şi unul sau mai mulţi
reprezentanţi ai Consiliului local. Astfel, menţionează faptul că, potrivit textului art. 96 din
Legea. 1/2011 (în forma în vigoare anterioară), unităţile de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori
adjuncţi, după caz.
Menţionează că Legea nr. 1/2011, atât în forma veche cât şi în cea actuală, nu prevede
în mod expres posibilitatea viceprimarului de a fi desemnat în calitate de membru în consiliile
de administraţie a unităţilor de învăţământ, aşa cum în mod nefondat susţine reclamanta.
Apreciază că această calitate poate fi deţinută doar de primar (conform modificărilor aduse prin
Ordonanţa nr. 49 din 26 iunie 2014) sau un reprezentant al primarului şi un reprezentant al
consiliului local, cu respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor.
Susţine că, după cum rezultă din dispoziţiile art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003,
deţinerea simultană a funcţiei de viceprimar şi a calităţii de membru în consiliul de administraţie
al unei şcoli generează o situaţie de incompatibilitate. Ca urmare, din interpretarea coroborată
a dispoziţiilor legale prezentate, rezultă faptul că, reprezentarea autorităţii administrativ
teritoriale în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ se poate realiza de către
persoane stabilite prin hotărâre a consiliului local, dar a căror desemnare nu încalcă regimul
incompatibilităţilor.
Arată că exercitarea simultană a funcţiei de viceprimar şi a calităţii de reprezentant în
Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ, generează o situaţie de incompatibilitate,
conform prevederilor legislative incidente, aflate în vigoare în perioada evaluată, respectiv,
08.08.2016-21.11.2016. Astfel, susţine că prin raportare la prevederile legale aplicabile în
materie, rezultă că: reclamanta A. s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 08.08.201621.11:2016, încălcând dispoziţiile art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003, întrucât a deţinut
simultan funcţia viceprimar al Comunei B., cât şi calitatea de membru în Consiliul de
Administraţie al Scolii Gimnaziale B., aşa cum rezultă din procesele - verbale încheiate cu
ocazia desfăşurării şedinţelor Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale B.
Precizează că aceasta este optica ICCJ care, prin Decizii constante, respectiv Deciziile
nr. 2645/2019, nr. 724/2019, nr. 2002/2018, nr. 113/2018, instanţa a reţinut că există
incompatibilitate între funcţia de viceprimar şi cea de membru în consiliul de administraţie al
unei scoli. Invocă dispoziţiile art. 91 alin. 3 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi
completările ulterioare „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau
ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau
alegerea în această funcţie".
Apreciază că legiuitorul a stabilit foarte clar care sunt incompatibilităţii funcţiei de
viceprimar, una dintre acestea fiind şi calitatea de membru al consiliului de administraţie la
instituţiile publice, reclamanta având posibilitatea de a semnala în şedinţa de consiliu situaţia
de incompatibilitate în care s-ar afla prin adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care persoana
sa ar fi desemnată să reprezinte autoritatea administrativ teritorială în Consiliul de Administraţie
al instituţiei de învăţământ.
Arată că regimul incompatibilităţilor este expres prevăzut de legislaţia în vigoare, legea
interzicând cumulul de calităţi. Reclamanta, în calitate de viceprimar avea obligaţia de a
respecta prevederile legale privind incompatibilităţile, respectiv, de a nu încălca, legislaţia
aplicabilă. Or, reclamanta, ignorând prevederile legale menţionate nu a efectuat demersurile
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necesare pentru a ieşi din starea de incompatibilitate în termenul prevăzut de lege, încălcând
astfel regimul juridic al incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali.
Susţine că raportul de evaluare nr. 13876/G/II/17.05.2019 întocmit de Agenţia Naţională
de Integritate prin care s-a reţinut incompatibilitatea în care s-a aflat reclamanta A., a fost
întocmit cu respectarea prevederilor legale şi solicită să se dispună respingerea în totalitate a
acţiunii ca fiind neîntemeiată.
În drept, îşi întemeiază prezenta întâmpinare pe dispoziţiile Codului de procedură civilă,
Legea nr. 176/2010, Legea nr. 161/2003, Legea nr. 215/2001 şi Legea nr. 1/2011.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi
de drept:
Reclamanta A. a făcut obiectul unei verificări din partea Agenţiei Naţionale de
Integritate privind respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, în privinţa sa fiind emis
Raportul de evaluare nr. 13876/G/II din 17.05.2019. S-a reţinut în cuprinsul raportului de
evaluare că aceasta a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor întrucât, în perioada
8.08.2016 – 21.11.2016 a deţinut simultan atât funcţia de Viceprimar al com. B., cât şi calitatea
de membru în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale B., fiind incidente dispoziţiile art.
87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003.
Împotriva acestui raport, reclamanta a formulat prezenta acţiune în contencios
administrativ, solicitând anularea raportului de evaluare ca fiind nelegal emis. A argumentat
reclamanta că dispoziţiile legale care reglementau cazul de incompatibilitate au fost modificate
prin Legea nr. 128/2017 şi că actualmente, numirea viceprimarului în comisiile de administraţie
la instituţiile publice este exceptată de la regimul incompatibilităţilor, că o atare formă
(modificată) a legii este de natură a se aplica şi în ce o priveşte, chiar dacă modificarea legală a
intervenit doar din 2017 iar situaţia de incompatibilitate este din 2016, întrucât, cât timp raportul
ANI nu este emis în 2016 ci 2019, ar rezulta că situaţia nu a fost definitivată şi deci raportul
juridic este de natură a intra sub incidenţa în timp a legii noi. Mai arată reclamanta că nu poate
exista incompatibilitate, atât timp cât legea însăşi reglementează participarea în consiliile de
administraţie a unui reprezentant al primarului, dispoziţiile Legii nr. 1/2011 a învăţământului
fiind speciale şi fiind de natură a se aplica în detrimentul altor dispoziţii generale. De asemeni,
nu a existat la nivel personal nici un interes al reclamantei de natură a vicia participarea sa în
consiliul de administraţie, şi astfel de a constitui fundamentul unei stări de incompatibilitate.
Analizând cererea formulată, instanța apreciază că acesta nu este întemeiată.
Potrivit art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri privind
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi
viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este
incompatibilă cu:…d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director,
manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de
conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit,
societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la
companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice.
Este de observat că, potrivit textului legal mai sus menţionat, existenţa situaţiei de
incompatibilitate este întrunită prin simpla realizare cumulativă a celor două condiţii - calitatea
de viceprimar şi calitatea, simultană, de membru în consiliul de administraţie într-o instituţie
publică, condiţii pe care este cert că reclamanta le-a întrunit, simultan, în perioada relevantă în
cauză, 8.08.2016 – 21.11.2016.
Este adevărat şi că ulterior legea incidentă, în articolul care interesează, a suferit
modificări în sensul instituirii unei excepţii pentru situaţia în care calitatea de membru în
consiliul de administraţie al unei instituţii publice vizează o unitate de învăţământ din reţeaua
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autorităţilor unităţilor de administraţie publică locală. Astfel, potrivit Legii nr. 128/2017 de
modificare a Legii nr. 161/2003, există incompatibilitate pentru cumulul de calităţi...cu
excepţia...membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ
de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale. O atare modificare legislativă, însă nu reprezintă legea aplicabilă raportului juridic de
drept administrativ supus analizei în prezenta cauză, şi aplicarea acestei dispoziţii legale nu
poate fi atrasă asupra litigiului din prezenta cauză, aşa cum îşi doreşte reclamanta prin acţiunea
formulată.
Astfel, potrivit art. 15 alin. 2 din Constituţie, legea dispune numai pentru viitor, cu
excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. În acelaşi sens, potrivit art. 6 din
Codul civil – cu care legea de drept administrativ (material şi procesual) se completează potrivit
art. 28 din Legea nr. 554/2004, legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare, aceasta nu
are putere retroactivă. Nu se poate reţine astfel, aplicarea Legii de modificare nr. 128/2017,
publicată în MO din 7.06.2017, înapoi în timp, anterior datei edictării ei, pentru a se reţine astfel
a fi incidentă şi situaţiei reclamantei, premergătoare apariţiei acestei legi (8.08.2016 –
21.11.2016), nefiind vorba, prin excelenţă, despre o lege penală sau contravenţională pentru
care Constituţia admite, prin excepţie, retroactivitatea.
Nu se poate reţine nici silogismul construit de reclamantă în acţiunea introductivă,
respectiv că deşi raportul juridic suspus analizei în prezenta cauză vizează perioada 8.08.2016
– 21.11.2016, anterioară modificării legii şi introducerii acestei excepţii, totuşi efectele acestuia
ar fi guvernate de legea aplicabilă la data emiterii raportului de evaluare – 2019, până atunci
raportul fiind nedefinitivat. O atare construcţie - raport nedefinitivat poate fi acceptată unei
exprimări şi construcţii colocviale, însă nu este admisibilă juridic, pentru că nu respectă
noţiunile şi mijloacele juridice puse la dispoziţie de legiuitor pentru interpretarea aplicării legii.
Astfel, potrivit art. 6 alin. 2 din Codul civil, actele şi faptele încheiate ori după caz,
săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice
decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii sau
producerii lor. Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data
intrării în vigoare a legii noi, sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate
valabile ori, după caz, eficace potrivit dispoziţiilor legii noi. Dispoziţiile legii noi se aplică
tuturor actelor şi faptelor încheiate sau după caz produse sau săvârşite după intrarea ei în
vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea ei în vigoare. De asemeni, în
literatura de specialitate s-a arătat că pe temeiul art. 6, legea în vigoare la data actului/faptului
juridic va reglementa atât efectele trecute, adică efectele care s-au produs sub imperiul ei
(principiul neretroactivităţii), cât şi efectele viitoare (efectele care se vor produce după
intrarea în vigoare a legii noi (ultraactivitatea legii vechi) (G. Boroi, Instituţii de drept civil,
Ed. Hamangiu 2012).
Or, este de conchis, în lumina dispoziţiilor anterior citate că, faptul simultaneităţii celor
2 calităţi deţinute de reclamantă, care formează chestiunea premisă în prezenta cauză, este
produs în 2016, este astfel a fi analizat, asupra efectelor sale juridice, sub imperiul legii de drept
material în vigoare de la data producerii lui – din 2016, iar nulitatea/ineficacitatea, potrivit
regulilor de mai sus, este de analizat sub imperiul aceleiaşi legi - din 2016.
Nu este relevant, astfel, sub aspectul analizei existenţei stării de incompatibilitate,
împrejurarea că emiterea Raportului de evaluare a avut loc în 2019. Emiterea acestui raport este
consecinţa de drept procedural a stării de incompatibilitate, iar aplicarea legii de drept material
în cauză ţine de starea de incompatibilitate însăşi, iar nu de emiterea raportului de evaluare;
emiterea raportului de evaluare poate fi privită cel mult ca un element procedural – de natură a
viza procedura efectivă (paşii de urmat) după producerea stării de incompatibilitate, dar pentru
reţinerea stării de incompatibilitate, substanţa o asigură legea de drept material - care defineşte
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starea de incompatibilitate, care se aplică aşa cum s-a arătat, conform principiilor de mai sus,
ca lege de la data producerii faptului juridic.
Altfel spus, nu se pot combina, aşa cum face reclamanta avansând această structură în
apărare, dreptul material – care este dat de legea de la data producerii faptului juridic, cum s-a
arătat anterior, cu dreptul procesual – emiterea raportului de evaluare, pentru a atrage aprecierea
dreptului material după cel procesual, şi a obţine, astfel, schimbarea însăşi a regulilor de
aplicare a dreptului material. Cel mult, legat de data emiterii raportului de evaluare ca fiind
2019, reclamanta ar fi putut cu succes să invoce eventual, dacă identifica, modificări ale
procedurii de evaluare care să fi intervenit şi pe care eventual instituţia emitentă să nu le fi
respectat (relativ la citare, drept la apărare, comunicare, căi de atac, etc.). Însă legea care
defineşte situaţia de incompatibilitate nu este o lege de procedură, nu poate fi legată de
momentul raportului, ci este o lege de drept material care se aplică potrivit regulilor de mai sus
astfel cum s-a arătat.
De altfel, chiar dacă s-ar accepta, prin absurd, teza reclamantei, că ar fi relevant, sub
aspectul identificării legii de drept material aplicabile, raportul de evaluare, este de observat că
procedura de evaluare este declanşată la 11.05.2017, anterior astfel intervenirii Legii nr.
128/2017, din nou excluzând astfel aplicarea formei noi a textului legal.
În cele din urmă, un simplu exerciţiu de logică este el însuşi suficient pentru a observa,
o dată în plus, că nu poate fi primită teza reclamantei: legea care defineşte stările de
incompatibilitate este menită a impune destinatarilor ei, obligaţia unei anumite conduite – în
cazul concret, a nu cumula funcţia de viceprimar cu funcţia de membru în consiliu de
administraţie; or pentru a-şi dirija conduita în sensul respectării legii, destinatarii legii nu pot
avea în vedere decât legea de la data actului/faptului lor, iar nu îşi pot conduce conduita după o
reglementare care nu există şi care nu se ştie, la data conduitei, că va fi altfel; a admite astfel
că, de fapt, corectitudinea unei conduite are a se raporta nu la momentul procedurii ei, ci la un
moment viitor şi în funcţie de o lege viitoare sau alta, înfrânge astfel însăşi ideea de lege şi
respect al ei, şi stabilitatea şi securitatea raporturilor juridice, ceea ce nu poate fi primit.
Nu serveşte în prezenta cauză, pentru înlăturarea concluziilor de mai sus, nici
argumentul care ar putea fi dat legat de interpretarea dispoziţiilor cu observarea modificărilor
succesive în timp. Soluţia legislativă instituită de art. 87 alin. 1 lit. d în forma aplicabilă în 2016,
este clar în sensul unei incompatibilităţi pentru situaţia de cumul de calităţi precum cel în cauză,
astfel că nu invită la speculaţii şi interpretări, în care forma viitoare a legii (care introduce
excepţia), să poată constitui un argument de clarificare, interpretare. Aceasta lege este o
chestiune de optică legislativă ce aparţine exclusiv legiuitorului, care şi-a asumat o astfel de
formă în 2016, tot astfel cum, ulterior, în 2017 legiuitorul a înţeles să-şi asume o altă optică şi
să instituie o excepţie în sensul arătat anterior.
În acest sens, de altfel, s-a pronunţat şi Curtea Constituţională în decizia nr. 45 din
22.01.2019, arătând că din această perspectivă, a succesiunii legilor în timp, Curtea a observat
că autorul critică, în realitate, modul de interpretare și aplicare a legii de către Agenția
Națională de Integritate, aspect ce excedează controlului de constituționalitate. În acest sens,
Curtea a reținut că, în jurisprudența sa în materie, a constatat că susținerile privind înțelegerea
conținutului normelor juridice criticate, prin corelare cu alte dispoziții legale, vizează
interpretarea și aplicarea legilor în cauza dedusă judecății. Cu privire la succesiunea în timp
a soluțiilor legislative criticate, Curtea a reținut că acestea reprezintă opțiunea legiuitorului,
încadrându-se în marja sa de apreciere cu privire la stabilirea regimului incompatibilităților,
iar instanța judecătorească analizează aplicarea legii la cazul dedus judecății, potrivit
principiului tempus regit actum.
Nu constituie argumente relevante nici chestiunile legate de prevederile Legii
învăţământului nr. 1/2011. Împrejurarea că legea învăţământului instituie obligativitatea
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desemnării de către primar a unui reprezentant în consiliul administraţiilor, nu înseamnă că
Legea nr. 161/2003 ar putea fi ignorată, şi că un atare reprezentant în consilii ar putea fi însuşi
viceprimarul, în ciuda dispoziţiei speciale care interzice aceasta în Legea nr. 161/2003. Aceasta
din urmă lege este cea specială – definind un aspect particular – relativ la identificarea persoanei
ce poate fi desemnată în consiliul de administraţie, faţă de lege învăţământului – care rămâne
una generală în aceasta materie, cele două legi de altfel nu intră în conflict, ci se completează:
văzând necesitatea desemnării unui reprezentant în consiliul de administraţie, la identificarea
acestei persoane trebuie avută în vedere legea specială privind incompatibilităţile.
Nu este relevantă nici dezbaterea avansată, de astă dată, de pârâtă prin întâmpinare,
respectiv că noua reglementare a legii învăţământului din 2014 permite în prezent doar
primarului, nu şi viceprimarului, să facă parte din consiliul de administraţie. Chiar aşa fiind,
chestiunea dedusă judecăţii ţine de instituirea excepţiei în legea privind incompatibilităţile nr.
161/2003, astfel cum s-a analizat anterior. Nu este relevantă nici împrejurarea avansată de către
reclamantă că în concret, nu au existat interese personale ascunse ale reclamantei în exercitarea
simultană a celor două calităţi, textul legal reglementând situaţia de incompatibilitate, indiferent
de atari interese/consecinţe, şi vizând salvgardarea nu doar a imparţialităţii, ci şi a aparenţei de
imparţialitate însăşi.
Pentru aceste motive, instanţa reţinând că a existat stare de incompatibilitate şi că astfel
raportul de evaluare a fost legal emis, urmează să respingă acţiunea reclamantei ca nefondată.
26. Decontare cheltuieli de transport poliţişti. Aplicarea prevederilor art. 6 din HG
nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din
instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor
Rezumat:
Art. 4 din OMAI nr. 51/2014 enumeră persoanele îndreptățite la decontarea
cheltuielilor de transport, iar la alin. 2 sunt stabilite condițiile cumulative în care se acordă
decontarea: unitatea la care poliţiştii au fost numiţi, mutaţi, împuterniciţi, repartizaţi ori
încadraţi nu le poate asigura locuinţă de serviciu sau de intervenţie ori nu li se poate asigura
cazarea în căminul de garnizoană sau în incinta unităţii, într-un spaţiu de locuit corespunzător;
au aprobarea şefului unităţii, prin dispoziţie zilnică, pentru deplasarea zilnică la şi de la locul
de muncă în localitatea în care au domiciliul sau reşedinţa.
Aceste două condiții cumulative de acordare a decontării pentru transport, stabilite de
art. 4 alin. 2 din OMAI nr. 51/2014 se completează cu condițiile impuse de OMAI nr. 136/2004.
Astfel, prin art. 19 alin. 1 lit. a teza finală sunt excluși de la beneficiul dreptului de decontare
„polițiștii mutați la cerere sau care, din motive personale, își stabilesc domiciliul în altă
localitate decât cea prevăzută în ordinul de mutare”.
La data de 15.12.2011, urmare a reorganizării instituţionale, Inspectoratul Teritorial
al Poliţiei de Frontieră B. a fost desfiinţat prin Legea 280/2011, în drepturile şi obligaţiile
acestei instituţii subrogându-se Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră I.
În subordinea acestei instituţii au fost înfiinţate sectoare şi servicii. La nivelul
localităţilor D. şi R., în aceleaşi sedii, au rămas în continuare S.P.F. D. şi S.P.F. R. P, însă de
această dată subordonate Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră I. La această dată,
reclamanţii aveau domiciliile neschimbate.
Din economia celor expuse, a rezultat că reclamanţii nu au fost mutaţi fizic în interesul
serviciului în altă localitate decât cea de domiciliu, astfel că înainte de reorganizarea unităţii
la data de 15.12.2011, reclamanţii au fost mutaţi la cerere în localităţile unde îşi desfăşurau
activitatea, deci au ajuns acolo ca urmare a voinţei proprii.
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Prin urmare, în mod corect comisia de analiză a constatat că reclamanţii nu se
încadrează în situaţia poliţiştilor ce pot beneficia de acest drept, potrivit dispoziţiei art. 4, din
Ordinul nr. 51/2014.
(Decizia nr. 588 din 10 septembrie 2019, dosar 2490/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 21.112018, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi
Personalului Contractual – I.J.P.F. B. prin preşedinte A. în numele şi pentru ...., în
contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră I. a solicitat, ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:
- anularea actelor administrative de încetare a dreptului de decontare a cheltuielilor de
transport comunicate cu nr. 2084046/23.02.2018: 2084048/23.02.2018: 2084169/31.07.2018:
2100781/31.05.2018: 989161/17.05.2017;
- admiterea cererilor administrative înregistrate la instituţia pârâtă, prin care s-a solicitat
decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de muncă;
- obligarea instituţiei pârâte la recunoaşterea dreptului la decontarea cheltuielilor de
transport efectuate în scopul deplasării la si de la locul de muncă începând cu data solicitării
acestuia şi, pe cale de consecinţă: obligarea pârâtei la calculul şi plata contravalorii cheltuielilor
efectuate cu transportul la şi de la locul de muncă, începând cu data de 19.11.2015, dată la care
pârâta a refuzat şi a încetat efectiv plata drepturilor băneşti reprezentând echivalentul
cheltuielilor de transport efectuate în scopul deplasării la şi de la locul de muncă şi pentru viitor
până la noi modificări legislative;
- obligarea instituţiei pârâte la plata sumelor solicitate mai sus actualizate cu indicele de
inflaţie, precum şi la plata dobânzii legale calculate de la data scadenţei acestor sume până la
data plătii efective.
Prin sentinţa nr. 102 din 5 martie 2019, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a respins ca nefondată acţiunea Sindicatul Naţional al
Poliţiştilor şi Personalului Contractual - IJPF B. prin preşedinte A. cu sediul în ... în numele şi
pentru reclamanţii .... în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră
I. cu sediul în ...
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, Sindicatul Naţional al
Poliţiştilor şi Personalului contractual din M.A.I. – Biroul Teritorial I.J.P.F. B., cu sediul în...,
prin preşedinte A., în numele şi pentru membrii de sindicat indicaţi în memoriul de recurs.
În motivarea căii de atac promovată, sindicatul a arătat că soluţia primei instanţe este
nelegală şi netemeinică întrucât, în speţă, nu este vorba de o simplă reorganizare a instituţiei
angajatoare, reclamaţii fiind puşi în situaţia de a susţine un examen, care putea fi promovat sau
nu, pentru a fi numiţi pe un post în cadrul noii instituţii create. Nu a fost vorba despre o simplă
preluare; în urma reorganizării poliţiştii de frontieră au susţinut examene, unii dintre ei fiind
disponibilizaţi ca şi consecinţă a nepromovării examenului.
Condiţiile de acordare a dreptului de navetă se aplică în mod unitar tuturor poliţiştilor,
şi una dintre aceste condiţii este ca angajatul sa fie mutat în interesul serviciului, aspect ce reiese
clar pentru fiecare reclamant în parte din ultimul act administrativ emis de către I.T.P.F. I.
Mutarea fizică a poliţistului nu este reglementată în lege şi, mai mult, poliţistul reclamant nu se
mută fizic de către instituţie, el nu este un obiect cu valoare de inventar, ci se deplasează singur,
face naveta ca şi ceilalţi colegi ai săi care beneficiază de acest drept. Argumentul că anterior
mutării în interesul serviciului a fost emis un alt act administrativ de mutare la cerere nu este
relevant în speţă, întrucât se aplică principiul neretroactivităţii legii, prevăzut atât de Codul
Civil cât şi de Constituţia României. De remarcat, faptul că noile dispoziţii de mutare în
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interesul serviciului emise după 15.12.2011 sunt noi acte administrative care produc efecte
juridice ca şi legi noi, mutarea fiind sub efectul legii. Şi tot sub efectul legii trebuie să se aplice
orice modificare ce intervine ca urmare a schimbărilor condiţiilor care au preexistat, respectiv
actul administrativ de mutare la cerere versus actul administrativ de mutare în interes de serviciu
şi nu mutarea fizică a unui obiect. Actul administrativ în vigoare este cel la care se raportează
reclamanţii, iar conform acestuia poliţiştii reclamanţi au fost mutaţi în interesul serviciului.
Emiterea unui nou act administrativ de mutare în interesul serviciului anulează practic în mod
tacit actul administrativ emis anterior, respectiv cel de mutare la cerere, act administrativ ce a
fost anulat cu ocazia modificării raportului de serviciu în urma susţinerii concursului pentru
ocuparea unei funcţii la data reorganizării. Actul administrativ de mutare în interesul serviciului
este ultimul emis şi în consecinţă produce efecte pentru viitor.
Astfel, Sindicatul a solicitat a fi avut în vedere că ultimul act de mutare în interesul
serviciului îi obligă pe reclamanţi să nu mai fie pe acelaşi loc de muncă pentru care optaseră
iniţial, solicitarea reclamanţilor vizând un loc de muncă anume şi nu localitatea.
Poliţiştii reclamanţi au fost mutaţi într-o localitate diferită celei de domiciliu, şi având
în vedere logica expusă de instanţa de fond, se poate aprecia că poliţistul este mutat şi fizic din
localitatea unde îşi are domiciliul, deoarece acesta se află în mod normal la domiciliu, iar pentru
a ajunge la serviciu se deplasează/face naveta la sectorul unde lucrează, sectorul având sediul
în altă localitate decât cea în care poliţistul domiciliază, fapt ce reiese din cartea de identitate a
acestuia.
Potrivit susţinerilor intimatului pârât, reclamanţii nu au fost mutaţi fizic în interesul
serviciului în altă localitate decât cea de domiciliu, ajungând la unităţile unde îşi desfăşoară
activitatea ca urmare a voinţei proprii. Cu toate acestea, urmează a fi avut în vedere faptul că
reclamanţii sunt îndreptăţiţi sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport în condiţiile
in care, prin reorganizarea Politiei de Frontieră din decembrie 2011, toţi poliţiştii de frontieră,
independent de voinţa acestora, au fost mutaţi în interesul serviciului la alte structuri nou
înfiinţate ale Politiei de Frontieră, în speţa de faţă la Inspectoratul Teritorial al Politiei de
Frontieră I.
Din punct de vedere legal, fără putinţă de tăgadă şi fără a se permite completarea textelor
legale incidente, este incontestabil faptul că în anul 2011 au fost modificate raporturile de
serviciu, acest aspect fiind prevăzut în O.M.A.I. nr. 298 din 23 decembrie 2011 privind
procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor.
Reclamanţii se deplasează pe rute ce cuprind distanţe între 5-70 km, nu există nicio modalitate
de a fi transportaţi cu mijloace de transport în comun rutiere sau feroviare, deplasarea a fost
aprobată tuturor prin dispoziţia zilnică pe unitate de către şeful de sector, au autoturisme
personale sau deţinute cu orice titlu cu care să îşi asigure transportul, angajatorul nu poate oferi
locuinţe de serviciu, au întocmit rapoarte prin care solicită decontarea, iar legea prevede că au
dreptul la decontarea cheltuielilor de transport.
Mutarea în interesul serviciului naşte dreptul de a beneficia de decontarea plăţii
transportului, ceea ce instituţia angajatoare a şi pus in aplicare dar, Comisia constituită cu ocazia
analizării rapoartelor privind decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă
conform prevederilor Ordinului 51/2014, a hotărât încetarea dreptului la decontarea
cheltuielilor de transport. Neacordarea acestor drepturi băneşti este rezultatul interpretării
nelegale a textelor de lege de către Direcţia Generală Financiară din cadrul M.A.L, interpretare
care contravine legii, subminează puterea legiuitorului, nu poate constitui o obligativitate pentru
ordonatorul de credite, pentru pârât, care trebuie să se supună legii, nu interpretării eronate a
acestei Direcţii.
Prin întâmpinarea depusă în primă instanţă, chiar şi I.T.P.F. I. recunoaşte în pagina 5,
ultimul alineat că o parte dintre reclamaţi au beneficiat de decontarea cheltuielilor de transport
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şi, ca urmare a interpretării textelor de lege de către Direcţie nu se mai acordă acest drept aceasta fiind cauza care a generat litigiul. Este inadmisibil ca aceasta interpretare sa fie peste
lege, mai mult decât legea şi să oblige I.T.P.F. I. la neplată. Comportamentul M.A.I., prin
subunităţi trebuie sa fie în conformitate cu litera şi spiritul legii, ori din litera legii rezultă tocmai
contrariul opiniei Direcţiei Generale Financiare, anume ceea ce s-a invocat prin acţiune în
acţiune.
Fiind demonstrată temeinicia pretenţiilor prin prisma textelor de lege enunţate în cerere,
Sindicatul a apreciat că cererea reclamanţilor de decontare a cheltuielilor de transport este
admisibilă.
Intimatul pârât Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră I. a formulat întâmpinare
şi a solicitat respingerea acestei căi de atac ca nefondată, cu consecinţa menţinerii hotărârii
primei instanţe, ca fiind legală şi temeinică, pentru următoarele considerente:
Instanţa de fond a reţinut în mod corect şi faptul că deşi reclamanţii din prezentul dosar
au beneficiat pentru o perioadă de decontarea cheltuielilor de transport, „în mod justificat
instituţia pârâtă a reanalizat situaţia particulară a acestora, ocazie cu care s-a constatat că prin
mutarea lor cu ocazia reorganizării instituţionale nu a avut loc o mutare efectivă, în sensul
edictat dc legiuitor, ci a avut loc o repunere în statul de organizare ce nu a produs efecte şi
consecinţe juridice în ceea ce priveşte localitatea de domiciliu a reclamanţilor", măsura sistării
acordării acestui drept fiind legală a fost menţinută de judecătorul fondului.
Aşa cum s-a arătat şi prin întâmpinarea depusă în primă instanţă, toţi reclamanţii din
prezentul dosar îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor sectoare ale poliţiei de frontieră din
cadrul I.T.P.F. I., fiind mutaţi la cererea lor la aceste sectoare.
Este eronată susţinerea reclamanţilor, potrivit cărora „ultimul act de mutare în interesul
serviciului îi obligă pe reclamanţi să nu mai fie pe acelaşi loc de muncă unde au dorit prima
data, solicitarea reclamanţilor vizând un loc de muncă anume şi nu localitatea", atât timp cât
condiţiile stabilite prin HG 1292/2003 şi prin Ordinul 51/2004 vizează efectiv "mutarea în
interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau reşedinţă".
Condiţiile prevăzute de HG 1292/2003 şi Ordinul 51/2004 fac referire la două repere,
respectiv domiciliul şi locul de muncă şi, fiind efectuate verificări în acest sens, a rezultat că
reclamanţii nu au fost mutaţi fizic în interesul serviciului în altă localitate decât cea de
domiciliu, întrucât înainte de reorganizarea unităţii la data de 15.12.2011, aceştia au fost mutaţi
la cerere în localităţile unde îşi desfăşurau activitatea, deci au ajuns acolo ca urmare a voinţei
proprii. Prin urmare, în mod corect comisia de analiză a constatat că reclamanţii nu se
încadrează în situaţia poliţiştilor ce pot beneficia de acest drept, potrivit dispoziţiei art. 4 din
Ordin.
Pentru toate apărările formulate prin întâmpinările depuse la dosarul cauzei atât la
instanţa de fond cât şi în calea de atac, intimatul pârât a solicitat respingerea recursului ca
nefondat.
Analizând recursul şi constatând că motivele de critică pot fi încadrate între cele
prevăzute la pct. 8 al art. 488 Cod procedură civilă, Curtea constată că este neîntemeiat.
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.
În cauză, pentru a stabili legalitatea actelor administrative contestate, Curtea reţine că
doctrina şi jurisprudenţa au stabilit unanim că un act administrativ este emis în condiţii de
legalitate atunci când: a) este emis în baza şi în executarea legii; b) actul administrativ este emis
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pe baza tuturor actelor organelor de stat care sunt superioare organului administrativ emitent;
c) actul administrativ este emis de organul administrativ numai în limitele competenţei sale; d)
actul administrativ este conform scopului legii ca şi al celorlalte acte normative ale organelor
superioare organului administrativ emitent; e) actul administrativ respectă cerinţele legale
referitoare la forma sa; f) actul administrativ este oportun.
Respingerea cererii de decontare a cheltuielilor de transport urmează a fi așadar
analizată prin raportare la dispozițiile legale în vigoare la data emiterii actelor administrative
contestate, respectiv HG nr. 1292/2003 și a OMAI nr. 136/2004 și OMAI nr. 51/2014.
Conform art. 6 alin. 1 lit. f din HG nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale
poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor:
”Poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul
unităţilor din care fac parte şi în situaţiile în care se deplasează: (...) f) la şi de la locul de
muncă, pe o distanţă de 5 - 70 km, pentru poliţiştii mutaţi în interesul serviciului într-o altă
localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li se pot asigura locuinţe în
localitatea în care au fost mutaţi. ”
În aplicarea dispozițiilor din HG nr. 1292/2003 a fost emis OMAI nr. 136/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizației de
delegare, indemnizației de detașare și decontarea cheltuielilor de cazare polițiștilor, elevilor și
studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor și OMAI nr. 51/2014
pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele
situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de
muncă. După cum se poate observa, OMAI nr. 51/2014 nu înlătură de la aplicare prin abrogare
expresă OMAI nr. 136/2004 dar nici prin abrogare tacită datorită obiect de reglementare mai
restrâns.
Conform art. 1 alin. 1 lit. c din OMAI nr. 51/2014 ”Prezentele norme metodologice
reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul
unităţilor din care fac parte, în situaţiile în care cadrele militare, personalul civil sau poliţiştii,
după caz, se deplasează: (...) c) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1)
lit. f) şi f^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Art. 4 din același act normativ enumeră persoanele îndreptățite la decontarea
cheltuielilor de transport:
”În situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c) se realizează decontarea abonamentelor lunare
sau săptămânale pe zone kilometrice, pentru deplasarea cu trenuri Regio, ori a abonamentelor
lunare, pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, la şi de la locul
de muncă, pe o distanţă cuprinsă între 5 şi 70 km, în cazul poliţiştilor aflaţi în următoarele
situaţii:
a) au fost numiţi în prima funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de
reşedinţă;
b) au fost mutaţi în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau
de reşedinţă;
c) au fost împuterniciţi să îndeplinească funcţii într-o altă unitate decât cea din care
fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;
d) au fost repartizaţi la unităţi aflate într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau
de reşedinţă, la absolvirea instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;
e) au fost încadraţi la structurile teritoriale ale unor unităţi, dacă structurile teritoriale
sunt situate în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă.”
În continuare, la alin. 2 al articolului 4 sunt stabilite condițiile cumulative în care se
acordă decontarea: unitatea la care poliţiştii au fost numiţi, mutaţi, împuterniciţi, repartizaţi ori
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încadraţi nu le poate asigura locuinţă de serviciu sau de intervenţie ori nu li se poate asigura
cazarea în căminul de garnizoană sau în incinta unităţii, într-un spaţiu de locuit corespunzător;
au aprobarea şefului unităţii, prin dispoziţie zilnică, pentru deplasarea zilnică la şi de la locul
de muncă în localitatea în care au domiciliul sau reşedinţa.
Aceste două condiții cumulative de acordare a decontării pentru transport, stabilite de
art. 4 alin. 2 din OMAI nr. 51/2014 se completează cu condițiile impuse de OMAI nr. 136/2004.
Astfel, prin art. 19 alin. 1 lit. a teza finală sunt excluși de la beneficiul dreptului de decontare
„polițiștii mutați la cerere sau care, din motive personale, își stabilesc domiciliul în altă
localitate decât cea prevăzută în ordinul de mutare”.
Raportând aceste texte legale la situaţia analizată, Curtea reţine că, la data de
15.12.2011, urmare a reorganizării instituţionale, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră
B. a fost desfiinţat prin Legea 280/2011, în drepturile şi obligaţiile acestei instituţii subrogânduse Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră I.
În subordinea acestei instituţii au fost înfiinţate sectoare şi servicii. La nivelul
localităţilor C. şi D., în aceleaşi sedii, au rămas în continuare S.P.F. C. şi S.P.F. D., însă de
această dată subordonate Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră I. La această dată,
reclamanţii aveau domiciliile neschimbate.
Din economia celor expuse, rezultă că reclamanţii nu au fost mutaţi fizic în interesul
serviciului în altă localitate decât cea de domiciliu, astfel că înainte de reorganizarea unităţii la
data de 15.12.2011, reclamanţii au fost mutaţi la cerere în localităţile unde îşi desfăşurau
activitatea, deci au ajuns acolo ca urmare a voinţei proprii.
Prin urmare, în mod corect comisia de analiză a constatat că reclamanţii nu se încadrează
în situaţia poliţiştilor ce pot beneficia de acest drept, potrivit dispoziţiei art. 4, din Ordinul
51/2014.
Chiar dacă o parte dintre reclamanţi au beneficiat iniţial de dreptul pretins, ulterior s-a
reanalizat situaţia particulară a acestora, ocazie cu care s-a constatat că prin mutarea lor cu
ocazia reorganizării instituţionale nu a avut loc o mutare efectivă, în sensul edictat de legiuitor,
ci a avut loc o repunere în statul de organizare ce nu a produs efecte si consecinţe juridice în
ceea ce priveşte localitatea de domiciliu a reclamantului.”
Concluzionând, toţi reclamanţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor sectoare ale
poliţiei de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră I., fiind mutaţi la
cererea lor la aceste sectoare, astfel încât în mod corect a fost sistată acordarea dreptului pretins
prin prezenta cauză.
Prin urmare, instanța de fond a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor legale când a
hotărât că reclamanţii nu se află în ipoteza normelor care enumeră beneficiarii dreptului de
decontare a transportului ci, dimpotrivă, sunt în situația în care norma legală exclude acest
drept.
Faţă de aceste considerente, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art. 488
pct. 8 Cod procedură civilă nu este incident cauzei, motiv pentru care în temeiul art. 496 Cod
procedură civilă şi art. 20 din Legea nr. 554/2004, va respinge recursul ca nefondat.
27. Dreptul la compensaţie pentru chirie pentru polițiști, potrivit art. 31 din Legea
nr. 360/2002. Noţiunea de mutare în interes de serviciu.
Rezumat:
Rațiunea avută în vedere de legiuitor la acordarea compensației lunare pentru chirie,
este aceea de a acorda o compensație financiară persoanelor care prin natura funcției trebuie
să-și desfășoare activitatea în altă localitate decât aceea de domiciliu, ori să se stabilească în
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altă localitate datorită schimbării sediului locului de muncă, fiind obligate să se mute efectiv
în altă localitate, mutare care presupune cheltuieli suplimentare. Mutarea la care se referă
textele normative incidente în speță trebuie să fie așadar una care să implice schimbarea
localității locului de muncă, concluzie susținută de interpretarea teleologică a legii, lege care
de altfel face vorbire de altă localitate. O mutare de la un sediu la altul, în cadrul aceleiași
localități, nu justifică compensarea chiriei, nemaifiind atins scopul urmărit de lege și
nemaiexistând nicio justificare rezonabilă pentru acordarea unei compensații pecuniare.
(Decizia nr. 715 din 14 octombrie 2019, dosar nr. 554/86/2019)
Hotărârea:
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 27.02.2019 înregistrată sub nr.
.../86/2019, reclamantul Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din M.AI.
- Biroul Teritorial din cadrul I.P.J. B. în numele şi pentru membrul de sindicat A. în
contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean de Poliţie B., a solicitat ca prin hotărârea ce se
va pronunţa se de dispună:
1. Admiterea cererii administrative înregistrate la instituţia pârâtă prin care a solicitat
decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă;
2. Obligarea instituţiei pârâte la decontarea cheltuielilor de transport efectuate în scopul
deplasării la şi de la locul de munca începând cu data de 12.10.2018 şi, pe cale de consecinţă:
3. Calculul şi plata contravalorii cheltuielilor efectuate cu transportul la şi de la locul de
muncă, pentru perioada 01.11.2018 - dată la care pârâta a refuzat efectiv plata drepturilor
băneşti reprezentând echivalentul cheltuielilor de transport efectuate în scopul deplasării la şi
de la locul de munca, şi pentru viitor pana la noi modificări legislative;
4. Obligarea instituţiei pârâte la plata sumelor solicitate mai sus actualizate cu indicele
de inflaţie, şi la plata dobânzii legale calculate de la data scadentei acestor sume pana la data
plăţii efective.
5. Solicit obligarea instituţiei pârâte la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 365/09.05.2019, Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins ca nefondată cererea având ca obiect „obligaţia de a face +
calcul drepturi salariale” formulată de reclamantul Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi
Personalului Contractual din M.AI. - Biroul Teritorial din cadrul I.P.J. B., pentru numitul A.,
în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean de Poliţie B.
Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi
Personalului Contractual din M.AI. - Biroul Teritorial din cadrul I.P.J. B. pentru numitul
A., solicitând admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii recurate cu consecinţa admiterii
acţiunii aşa cum a fost formulate, cu cheltuieli de judecată.
În motivare a arătat că nu poate fi primită motivarea instanţei de fond, aceasta fiind una
eronată, superficială şi dată cu interpretarea greşită a dispoziţiilor legale aplicabile în speţă.
Invocă prevederile art. 6 alin. l lit. f şi art. 4 din H.G. 1292/2003, privind drepturile de
transport ale poliţiştilor şi ale Ordinului MAI nr. 51 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care
cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncii.
Precizează că pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport este necesar a
fi îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale anterior menţionate, printre care şi
condiţia ca distanţa parcursă între localitatea de domiciliu şi locul de muncă să fie de minim 5
km.
Se arată că reclamantul A. este funcţionar public cu statut special (poliţist) - angajat al
I.PJ. B., unde începând cu data de 15.07.2007, îndeplineşte funcţia de agent în cadrul Biroului
dc Ordine Publică la Poliţia Mun. C./Compartiment Siguranţa Publică, iar anterior din data de
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16.12.2006 a lucrat la Postul de Poliţie D. de unde prin cerere a fost mutat la Poliţia Mun. C.
La data de 01.07.2017 a fost mutat la ordin printr-o normă de fundamentare în cadrul Biroului
de Ordine Publică al Poliţiei Mun. C. de pe funcţia de agent II poziţia 556 pe funcţia de agent
principal poziţia 549 prevăzută în statul de organizare.
Se precizează că reclamantul locuieşte efectiv în com. E. de unde nu şi-a schimbat
domiciliul vreodată de la numirea în funcţia publică de poliţist, deplasarea acestuia dus-întors
către subunitatea de poliţie reprezentând un număr de 35 de km.
Având în vedere cele de mai sus, consideră că rezultă fără tăgadă că reclamantul
îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport în condiţiile
în care independent de voinţa lui, a fost mutat în interesul serviciului în cadrul Poliţiei Mun. C.Biroul de Ordine Publică şi parcurge zilnic o distantă de 35 km.
De asemenea, i-au fost modificate raporturile de serviciu, acest aspect fiind prevăzut în
OMAI nr. 298 din 23 decembrie 2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau
suspendare a raporturilor dc serviciu ale poliţiştilor.
Astfel, art. 2 din OMAI nr. 298 din 23 decembrie 2011 prevede în mod expres ca
modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu următoarele ipoteze: a) delegare;b)detaşare;
c) participare la misiuni internaţionale; d) transfer; e) mutare; j) împuternicire pe o funcţie de
conducere; g) punere la dispoziţie.
Pe cale de consecinţă, susţine că modificarea raporturilor de serviciu ale reclamantuluirecurent a avut loc prima dată, nu în interes de serviciu, ci prin cerere de mutare la data
15.07.2007 de la Postul de Poliţie Com. D. la Poliţia Mun. C. unde o fost încadrat la Biroul de
Ordine Publică pe funcţia de Agent II poziţia 556 în statul de organizare, iar la data de
01.07.2017 a fost mutat în interes de serviciu conform dispoziţiei IPJ B. nr. 276037 din
30.06.2017 de pe funcţia deţinută pe funcţia de agent principal poziţia 549 pe statul dc
organizare în interes de serviciu.
Întrucât numirea în funcţie s-a făcut într-o altă localitate decât cea în care recurentul îşi
are domiciliul, iar unitatea nu i-a putut oferi o locuinţă în localitatea unde a fost mutat, se
apreciază că, în speţă subzistă obligaţia pârâtei-intimate de a-i deconta cheltuielile efectuate cu
transportul fiind îndeplinite în speţă toate condiţiile prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. f din H.G. nr.
1292/2003.
Cu privire la reglementarea legală a dreptul sau la decontarea cheltuielilor de transport
la şi de la locul de muncă, se arată că acesta este prevăzut în art. 28 din Legea nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului.
Apreciază că soluţia instanţei de fond a fost dată cu nesocotirea dispoziţiilor legale
incidente în speţă şi, în consecinţă, se impune admiterea prezentului recurs, casarea în tot a
sentinţei recurate şi pe fond admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.
În drept îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 488 al. 1 pct. 8 Cod de procedură
civilă.
Intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie B. a formulat întâmpinare prin care a solicitat
menţinerea hotărârii primei instanţe ca fiind temeinică şi legală.
În motivare arătat că prin raportul nr. 361573 din 16.10.2018 (înregistrat la Serviciul
Resurse Umane cu nr. 17675 din 18.10.2018), agentul-şef adjunct de poliţie A. din cadrul
Poliţiei Municipiului C. a solicitat aprobarea efectuării navetei pe o distanţă de 35 km dusîntors, pe itinerariul E.-C.
Menţionează că prin Dispoziţia şefului Inspectoratului nr. 1984 din 23.10.2018, în
conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Ordinul ministrului nr. 51 din 07.04.2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii
în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, sa constituit comisia pentru a analiza solicitarea agentului de poliţie.
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Prin procesul-verbal nr. 18611 din 31.10.2018, comisia constituită a propus respingerea
cererii formulate de agentul-şef de poliţie A. motivat de faptul că nu sunt îndeplinite criteriile
prevăzute în Ordinul ministrului nr. 51/2014, respectiv art. 6 lit. f din H.G. nr. 1292/2003
modificată şi completată prin H.G. nr.130/2013.
S-a constatat că, prin Dispoziţia şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean B. nr. S/524
din 15.07.2007 agentul de poliţie A., ajutor şef post la Postul de Poliţie D. a fost mutat, la cerere,
la Poliţia Municipiului C. - Compartimentul Siguranţă Publică şi Patrulare.
S-a constatat că după modificarea raporturilor de serviciu în sensul precizat mai sus,
poliţistul care a solicitat mutarea într-o altă localitate, nu mai poate beneficia de chirie sau
transport, legiuitorul prevăzând expres că, doar poliţiştii încadraţi în prima funcţie şi cei mutaţi
în interes de serviciu într-o altă localitate altă decât cea de domiciliu pot beneficia de chirie sau
transport (dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute cumulative de lege).
Se arată că prin Dispoziţia şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean B. nr. 276037 din
30.06.2017, agentul-şef adjunct de poliţie A., agent II la Compartimentul Siguranţă Publică şi
Patrulare al Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Municipiului C. a fost mutat, în
interesul serviciului, în cadrul aceleiaşi structuri. Faptul că a fost mutat pe o funcţie superioară
în cadrul aceluiaşi birou din aceeaşi localitate nu se încadrează la art. 6 alin. 1 lit. f din H.G. nr.
1292/2003, întrucât nu reprezintă mutare în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de
domiciliu sau de reşedinţă, ci mutare în unitatea de care aparţine, de pe o funcţie pe alta.
Potrivit art. 27 ind. 19 din Legea nr. 360/2002, poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate
sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din
altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în
care urmează să se mute, în următoarele situaţii: a) în interesul serviciului şi b) la cererea
poliţistului." De asemenea, art. 27 ind. 20 din legea anterior menţionată, prevede că: „Mutarea
în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului”, astfel că susţinerile
reclamantului sunt neîntemeiate.
Cu titlu de exemplu, să presupunem că situaţia era alta, în sensul că reclamantul a fost
mutat în interes de serviciu de la Postul de Poliţie com. D. la Poliţia C., şi ulterior a fost mutat
pe o funcţie superioară în cadrul aceluiaşi birou. În această situaţie, sus-numitul ar fi beneficiat
de decontarea transportului, aşa cum prevede art. 6 din H.G. nr. 1292/2003 (dacă îndeplinea
cumulativ condiţiile prevăzute de lege), or acesta nu se află în situaţia prezentată anterior.
Se constată astfel că poliţistul nu a fost mutat efectiv într-o altă localitate şi nu i s-a
stabilit un alt loc de muncă, în localitatea în care el însuşi a solicitat să fie mutat în anul 2007.
Prin mutarea pe funcţia sus-menţionată s-a asigurat promovarea acestuia pe o funcţie
superioară.
Se invocă prevederile art. 6 alin. 2 lit. f din Hotărârea Guvernului nr. 1292 din
04.11.2003 şi ale art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 51 din 07.04.2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele
militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de locul de muncă.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului
şi motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursul este neîntemeiat, pentru
următoarele considerente:
Art. 31 al 1, 2 din Legea nr. 360/2002 stipulează următoarele:
„(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă
localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în
acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu
de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul
de bază.
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(11) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în
care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici
el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit
corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în
cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din care
face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.”
Art. 3 din HG nr. 285/2005 prevede că:
„(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în
care îşi are domiciliul beneficiază de compensaţie lunară pentru chirie dacă îndeplineşte
cumulativ următoarele cerinţe:
a) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţă proprietate personală în
localitatea de domiciliu;
b) unitatea de poliţie în care poliţistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure
acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spaţiu de locuit corespunzător;
c) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere,
o locuinţă din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
d) poliţistul ori soţia/soţul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel
prevăzut la lit. c), încheiat şi înregistrat la administraţia financiară în condiţiile legii;
e) poliţistul şi-a stabilit reşedinţa sau domiciliul la adresa locuinţei închiriate potrivit
lit. d);
f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că poliţistul se află într-un caz justificat
de a beneficia de compensaţie pentru chirie.”
Recurenta invocă greșita aplicare a dispozițiilor legale mai sus învederate, susținând, pe
baza mai multor argumente, că prima instanță a aplicat și interpretat greșit aceste dispoziții
legale, argumente care nu sunt întemeiate.
Primul aspect pe care Curtea îl reține este acela că reclamantul a fost mutat inițial în
localitatea C., la cererea acestuia, nu în interes de serviciu. Ulterior a intervenit o altă mutare,
în cadrul aceeași unități de poliție, de pe funcția de agent II pe funcția de agent principal.
Așadar, această ultimă mutare nu a avut nicio consecință asupra localității în care reclamantul
își desfășura activitatea, el continuând să lucreze tot în orașul C.
Un aspect esențial în speță, de a cărui lămurire depind toate argumentele reclamantului
este acela al rațiunii avute în vedere de legiuitor la acordarea compensației lunare pentru chirie,
aceasta fiind, în opinia Curții, aceea de a acorda o compensație financiară persoanelor care prin
natura funcției trebuie să-și desfășoare activitatea în altă localitate decât aceea de domiciliu, ori
să se stabilească în altă localitate datorită schimbării sediului locului de muncă, fiind obligate
să se mute efectiv în altă localitate, mutare care presupune cheltuieli suplimentare. Mutarea la
care se referă textele normative incidente în speță trebuie să fie așadar una care să implice
schimbarea localității locului de muncă, concluzie susținută de interpretarea teleologică a legii,
lege care de altfel face vorbire de altă localitate. O mutare de la un sediu la altul, în cadrul
aceleiași localități, nu justifică compensarea chiriei, nemaifiind atins scopul urmărit de lege și
nemaiexistând nicio justificare rezonabilă pentru acordarea unei compensații pecuniare.
Așadar, prima instanță, în interpretarea pe care a dat-o legii, nu a adăugat la aceasta în
sensul instituirii condiției unei schimbări a localității ci a interpretat legea în acest sens conform
principiilor de interpretare a legii, printre care și interpretarea teleologică-ratio legis care în
speță este esențială. De altfel și interpretarea gramaticală duce la aceeași concluzie, legea făcând
vorbire de condiția altei localități. Prin urmare, prin perspectiva argumentelor anterior enunțate,
recursul analizat apare ca nefondat, urmând a fi respins ca atare.
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28. Inexistența obligației de a emite factură fiscală în cazul calculării penalităților
de întârziere pentru achitarea cu întârziere a debitului principal.
Rezumat:
Situaţiile în care legislaţia fiscală prevede obligaţia persoanei impozabile de a emite
facturi fiscale sunt cele prevăzute de art. 319 alin. 6 din Codul fiscal, şi anume: „pentru
livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, pentru fiecare vânzare la distanţă pe
care a efectuat-o, în condiţiile prevăzute la art. 275 alin. 2 şi 3, pentru livrările intracomunitare
de bunuri efectuate în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. 2 lit. a) - c) şi pentru orice avans
încasat în legătură cu una dintre operaţiunile menţionate la lit. a) şi b).”
Aşadar, obligaţia emiterii facturii fiscale este prevăzută pentru livrări de bunuri,
prestări de servicii sau pentru altă operaţiune prevăzută la lit. a) - d) ale articolului anterior
invocat.
Penalităţile de întârziere sunt datorate în schimb, în temeiul clauzelor contractuale
inserate în cuprinsul contractului încheiat între părţi, având în vedere principiul forţei
obligatorii a contractului (pacta sunt servanda), conform art. 1270 alin. 1 Cod civil, în
contextul executării cu întârziere a obligaţiei contractuale de plată a debitului principal.
(Decizia nr. 8 din 8 .01.2019, Dosar 1535/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 18.04.2018 înregistrată sub nr. .../86/2018, reclamanta S.C.A.
S.A. a chemat în judecată pe pârâtul Municipiul B. prin Primar, solicitând ca prin hotărârea ce
se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 283.377,41 lei reprezentând
valoarea penalităţilor de întârziere pentru facturile neachitate sau achitate cu întârziere,
calculate pentru perioada 05.12.2014 – 15.04.2018; plata penalităţilor de întârziere datorate de
la data de 15.04.2018 şi până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de plată a debitului principal
pentru fiecare factură, cu cheltuieli de judecată.
Pârâtul Municipiul B. – prin primar a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat
excepţia inadmisibilităţii raportat la prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004.
A arătat că ambele contracte ce stau la baza pretenţiilor reclamantei au fost încheiate în
temeiul OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice şi potrivit art. 287 şi art. 288 din acest act
normativ, litigiile ce au ca obiect contractele încheiate în temeiul acestui act normativ sunt sub
incidenţa Legii nr. 554/2004.
Pe fondul cauzei, a arătat că în ambele contracte de lucrări au fost prevăzute expres
termenele de achitare a facturilor, sens în care învederează art. 17.1 şi art. 11.2 din contracte,
din care rezultă clar faptul că penalitatea de 0,01 % pe zi se aplică începând cu a 46, a zi de la
data primirii facturilor.
Prin sentinţa nr. 974 din 10 octombrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis în parte astfel cum a fost precizată cererea având ca obiect
„despăgubiri” formulată de reclamanta S.C. A. S.A., în contradictoriu cu pârâtul Municipiul B.
prin Primar, obligând pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 257.866,52 lei cu titlu de
penalităţi de întârziere aferente contractelor nr. 19648/03.07.2013 şi nr. 34806/27.11.2015
pentru perioada 05.12.2014 - 15.04.2018 şi în continuare de la data de 15.04.2018 până la data
plăţii efective, penalităţi ce se vor calcula conform dispoziţiilor contractuale şi considerentelor
prezentei hotărâri.
Prin aceeaşi sentinţă a fost obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 8323 lei
cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au promovat recurs părţile.
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În motivarea căii de atac promovate, reclamanta S.C. A. S.A. a susţinut că este dat
motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă: „când hotărârea a fost
dată ca încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.” Normele de drept material
încălcate sunt: art. 1270 Cod civil, art. 1 alin. 1, art. 6 alin. 1 lit. a) şi art. 14 lit. c) din Legea
72/2013 şi art. 453 din Codul de procedură civilă.
Tribunalul Suceava, prin recurată a dispus admiterea în parte a cererii de chemare în
judecată, şi a obligat pârâta la plata sumei de 257.866,52 lei, tot din acest motiv admiţând în
parte şi cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, reducând în acest sens
la jumătate onorariul avocatului pe care intimatul este obligat să-1 achite. Motivul pentru care
a admis în parte cererea de chemare în judecată, reducând cuantumul penalităţilor solicitate,
este reprezentat de momentul de la care au fost calculate penalităţile (fie 30 de zile, fie 45 de
zile de la primirea facturii). Prima instanţă a considerat că penalităţile se calculează după 45 de
zile de la primirea facturii.
Consideră societatea recurentă că Tribunalul Suceava a interpretat eronat dispoziţiile
contractuale arătate [art. 17.1 şi art. 11.2 din contractele nr. 18648/03.07.2013 şi nr. 34806/
27.11.2015 coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 72/2013].
În acest sens, aşa cum a susţinut şi în faţa primei instanţe, consideră că termenul de la
care încep să se calculeze penalităţile este doar cel prevăzut la art. 17.1 din contracte, respectiv
cel de 30 zile. A precizat că termenul de 15 zile prevăzut la art. 11.2 este un termen de graţie,
care nu se adaugă la termenul de 30 zile, doar acesta din urmă fiind termenul pentru efectuarea
plăţii. Cu alte cuvinte, termenul de 15 zile oferă posibilitatea debitorului, chiar dacă acesta nu
a achitat factura în termenul de 30 zile, să efectueze plata în interiorul termenului de 15 zile fără
să se calculeze niciun fel de penalitate pe perioada acestui termen de graţie. Astfel, termenul de
15 zile nu se adaugă la termenul de 30 zile, doar acesta din urmă fiind termenul în funcţie de
care se calculează penalităţile de întârziere.
A precizat că potrivit art. 6 alin.1 lit. a) din Legea nr. 72/2013 termenul pentru efectuarea
plăţii sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu profesioniştii este de 30 zile de la
primirea facturii, iar potrivit art. 14 lit. c) din aceeaşi lege: „Sunt calificate ca abuzive, nefiind
necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 13 sau a altor circumstanţe
specifice cauzei, clauzele contractuale care: [...] c) prevăd un termen mai mare de la care creanţa
produce dobânzi decât cel prevăzut la art. 3 alin. 3 sau, după caz, la art. 6 şi art. 7 alin. 1.”
Aşadar termenul de 45 de zile sugerat de pârât şi reţinut de prima instanţă este abuziv.
În privinţa caracterul abuziv al acestui termen de 45 de zile, a susţinut că nu este nevoie
de o hotărâre judecătorească care să constate dacă este abuziv sau nu, întrucât acest aspect reiese
clar din dispoziţiile art. 14, unde se menţionează expres că sunt calificate ca abuzive clauzele
care se regăsesc în lista prevăzută la acest articol. De asemenea, se specifică că nici nu este
necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 13, unde sunt enumerate
criteriile în funcţie de care o clauză este sau nu abuzivă. Cu alte cuvinte clauzele contractuale
care se regăsesc în lista prevăzută de art. 14 sunt calificate automat de lege ca fiind abuzive
nemaifiind nevoie de o hotărâre judecătorească în acest sens. Acest ultim aspect reiese şi din
titlul articolului 14, respectiv „Clauze calificate de lege ca abuzive.”
A considerat societatea recurentă că, pentru a fi incidente dispoziţiile art. 14 lit. c) din
Legea nr. 72/2013 nu este nevoie de o referire la art. 8 din lege, aşa cum a reţinut prima instanţă
(pag. 6 din Sentinţa nr. 974, ultimul paragraf). Art. 14 stabileşte care sunt clauzele abuzive, fără
să facă vreo referinţă la anumite contracte sau părţi contractante, ceea ce înseamnă că are un
caracter general, dispoziţiile acestui articol fiind incidente în cazul „creanţelor certe, lichide şi
exigibile, constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract
încheiat între profesionişti sau între aceştia şi o autoritate contractantă, contractul având ca
obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea şi execuţia lucrărilor
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publice, a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii civile.” Ori obiectul prezentei cauze este
reprezentat de executarea unei creanţe certe lichide şi exigibile, constând într-o sumă de bani
care rezultă dintr-un contract încheiat între un profesionist şi o autoritate contractantă,
contractul constând în execuţia unor lucrări publice.
Prin urmare, dispoziţiile art. 14 lit. c) din Legea nr. 72/2013 sunt incidente în prezenta
cauză, ceea ce înseamnă că nu se poate lua în considerare, pentru calculul penalităţilor, termenul
de 45 de zile de la care încep să curgă penalităţile, termenul de 30 de zile fiind termenul care
este în concordanţă atât cu dispoziţiile contractuale, cât şi cu dispoziţiile Legii nr. 72/2013.
Aşadar, consideră societatea recurentă că suma de 275.265,79 lei este suma la care este
îndreptăţită, aşa cum a fost stabilită prin tabelul de la fila 29 din raportul de expertiză întocmit
de expertul contabil C.
În privinţa cheltuielilor de judecată, constând în onorariu avocat şi onorariu expert,
consideră societatea recurentă că pârâtul trebuia să fie obligat la plata în integralitate a acestora,
pentru aceleaşi motive ca cele anterior prezentate, fiind o consecinţă implicită a admiterii cererii
de chemare în judecată în integralitate.
În acelaşi timp, chiar dacă s-ar respinge motivele anterior menţionate, iar primul capăt
de cerere ar rămâne să fie admis numai în parte, astfel cum a dispus prima instanţă, reducerea
acordării cheltuielilor de judecată trebuia să se facă - în opinia recurentei - proporţional cu
respingerea în parte a primului capăt de cerere. În urma modificării cuantumului obiectului
cererii, s-a solicitat achitarea de către pârât a sumei de 275.265,79 lei, iar prima instanţă a admis
în parte această cerere, obligând pârâtul să plătească suma de 257.866,52 lei. Tribunalul
Suceava a respins cererea cu privire la aproximativ 18.000 de lei din totalul de 275.265,79 lei,
ceea ce reprezintă un procent mai mic de 10% din suma cerută prin primul capăt de cerere.
Aşadar, şi cuantumul cheltuielilor de judecată trebuia redus proporţional cu cât s-a redus din
capătul 1 de cerere, adică cu mai puţin de 10% din onorariul avocatului şi onorariul expertului.
Ori reducerea cuantumului cheltuielilor de judecată (onorariu avocat şi onorariu expert),
la jumătate, este în mod evident injust şi contrar cerinţelor echităţii şi dispoziţiilor art. 453 Cod
procedură civilă.
A solicitat ca instanţa de recurs să dispună obligarea pârâtului-intimat la plata în
integralitate a cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocat şi onorariu expert, pentru
motivele prezentate anterior şi, dacă vor fi respinse aceste motive, să se dispună obligarea
pârâtului-intimat la plata cheltuielilor de judecată proporţional cu cât s-a admis primul capăt de
cerere, luând în considerare strânsa legătură dintre cele două capete de cerere.
A concluzionat solicitând casarea în parte a sentinţei recurate, în sensul admiterii cererii
de chemare în judecată în integralitate, cu privire la ambele capete de cerere, respectiv să se
dispună obligarea pârâtei-intimate la plata sumei de 275.265,79 lei, reprezentând penalităţi şi
la plata în integralitate a cheltuielilor de judecată, constând în onorariu avocat şi onorariu expert.
În susţinerea căii de atac promovate, recurentul Municipiul B. prin Primar a precizat că
prin sentinţa atacată instanţa a admis cererea motivat de faptul că părţile au încheiat două
contracte de lucrări care au devenit, potrivit principiului pacta sunt servanda, legea părţilor. De
asemenea, instanţa a reţinut că termenul ce trebuie aplicat pentru calcularea penalităţilor este
de 45 de zile.
A subliniat faptul că în susţinerea cererii sale S.C. A. S.A. a invocat o serie de 20 facturi
emise în baza următoarelor contracte: contractul de lucrări nr. 18648/03.07.2013, contract
încheiat în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii
publice şi contractul de lucrări nr. 34806/27.11.2015, contract încheiat în temeiul prevederilor
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.
Legat de executarea acestor contracte şi modul de calcul al penalităţilor, a solicitat să se
observe faptul că nu există din partea reclamantei dovada întocmirii unor facturi de penalităţi
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emise în sarcina autorităţii şi că, în mod eronat, instanţa a considerat că reclamanta a făcut
dovada că instituţia a achitat cu întârziere parte din sumele facturate, acumulând astfel penalităţi
iar existenţa acestor penalităţi nu este condiţionată de emiterea de către A. S.A. a unor facturi
de penalităţi.
Susţinerea instanţei de fond conform căreia pentru plata penalităţilor de întârziere nu se
impune emiterea de facturi este total eronată în condiţiile în care, orice plată impune existenţa
unui document justificativ. Cu atât mai mult, în cazul finanţelor ce ţin de bugetul autorităţii
publice locale, unde rigoarea utilizării fondurilor este sporită, se impune existenţa facturilor în
temeiul cărora urmează a fi făcută orice plată.
A învederat recurentul că în susţinerea cererii având ca obiect plata penalităţilor de
întârziere, reclamanta nu a invocat nici un înscris care să susţină aceste pretenţii. În condiţiile
lipsei înscrisurilor care să constate aceste sume, precum şi solicitarea prealabilă către instituţie
de a achita aceste sume fac ca cererea acesteia să fie nefondată.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi pe cale de consecinţă
respingerea acţiunii formulate de către S.C. A. S.A..
Prin întâmpinarea depusă la 9 noiembrie 2018, S.C. A. S.A. a invocat în primul rând,
excepţia nemotivării recursului, excepţie la care apărătorul ales al societăţii, avocat D. a
renunţat la termenul de astăzi, instanţa luând act de această manifestare de voinţă.
În al doilea rând, a menţionat faptul că Tribunalul Suceava, prin sentinţa recurată a
dispus admiterea în parte a cererii de chemare în judecată, societatea solicitând plata sumei de
275.265,79 lei cu titlu de penalităţi [acesta fiind cuantumul obiectului cererii în urma
modificării acestuia conform dispoziţiilor art. 204 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă,
modificare intervenită în şedinţa publică din 04.10.2018], însă, prima instanţă a dispus obligarea
pârâtei-recurente la plata sumei de 257.866.52 lei, şi nu 283.377,41 lei, aşa cum a susţinut
aceasta în recursul formulat.
În al treilea rând, referitor la condiţionarea plăţii penalităţilor de emiterea unor facturi
în acest sens, aşa cum s-a arătat deja în prima instanţă, a precizat că existenţa şi exigibilitatea
penalităţilor nu este condiţionată de emiterea unei facturi, acestea fiind datorate ca urmare a
întârzierii plăţii debitului principal, în temeiul relaţiilor contractuale care există între părţi, sens
în care a inserat prevederile art. 319 alin. 6 din Codul fiscal.
Din textul legal anterior menţionat se poate observa că pentru plata penalităţilor nu
trebuie emisă factură, întrucât penalităţile nu reprezintă nici livrări de bunuri, nici prestări de
servicii şi nici altă operaţiune prevăzută la lit. a) - d) de mai sus. Astfel, penalităţile sunt datorate
în temeiul dispoziţiilor contractuale arătate în cererea de chemare în judecată, având în vedere
principiul forţei obligatorii a contractului (pacta sunt servanda), conform art. 1270 alin. (1) Cod
civil: Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante. La acest aspect se
adaugă şi neexecutarea obligaţiilor contractuale de către pârâta-recurentă sau executarea
acestora cu întârziere, astfel încât nu se poate nega existenţa penalităţilor şi faptul că subscrisa
sunt îndreptăţită Ia plata acestora.
S-au inserat prevederile art. 1535 Cod civil, art. 1178 Cod civil, art. 1350 Cod civil, art.
1516 Cod civil, art. 1531 Cod civil şi art. 1530 Cod civil.
A concluzionat societatea recurentă că dobânzile penalizatoare sunt datorate chiar şi
atunci când acestea nu sunt menţionate în contractul încheiat de părţi, dreptul la aceste dobânzi
izvorând chiar din lege. Astfel, cu atât mai mult penalităţile sunt datorate dacă acestea sunt
prevăzute în contractele încheiate între părţi, contractul reprezentând legea părţilor, situaţie faţă
de care apreciază că este îndreptăţită la plata penalităţilor de întârziere în cuantumul arătat şi
prin recursul pe care l-a formulat şi a solicitat respingerea recursului formulat de Municipiul B.
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Analizând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a motivelor
de recurs invocate, ce se subsumează cazului de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 Cod
procedură civilă, Curtea constată următoarele:
Referitor la recursul declarat în cauză de pârâtul Municipiul B. prin primar, se observă
că în cuprinsul cererii de recurs se invocă în esenţă faptul că reclamanta nu a făcut dovada
întocmirii unor facturi de penalităţi emise în sarcina pârâtului, fără ca recurentul să menţioneze
textul de lege care instituie obligaţia emiterii unor astfel de facturi.
Curtea apreciază că posibilitatea obligării pârâtului la plata penalităţilor nu este
condiţionată de emiterea unei facturi, penalităţile fiind datorate ca urmare a întârzierii plăţii
debitului principal, în temeiul relaţiilor contractuale existente între părţi.
Situaţiile în care legislaţia fiscală prevede obligaţia persoanei impozabile de a emite
facturi fiscale sunt cele prevăzute de art. 319 alin. 6 din Codul fiscal, şi anume: „pentru livrările
de bunuri sau prestările de servicii efectuate, pentru fiecare vânzare la distanţă pe care a
efectuat-o, în condiţiile prevăzute la art. 275 alin.2 şi 3, pentru livrările intracomunitare de
bunuri efectuate în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. 2 lit. a) - c) şi pentru orice avans încasat
în legătură cu una dintre operaţiunile menţionate la lit. a) şi b).”
Aşadar, obligaţia emiterii facturii fiscale este prevăzută pentru livrări de bunuri, prestări
de servicii sau pentru altă operaţiune prevăzută la lit. a) - d) ale articolului anterior invocat.
Penalităţile de întârziere sunt datorate în schimb, în temeiul clauzelor contractuale
inserate în cuprinsul contractului încheiat între părţi, având în vedere principiul forţei obligatorii
a contractului (pacta sunt servanda), conform art. 1270 alin. 1 Cod civil, în contextul executării
cu întârziere a obligaţiei contractuale de plată a debitului principal, de către pârâtul-recurent.
Astfel, reclamanta-intimată a invocat în mod corect, în justificarea pretenţiei sale de
obligare a pârâtului la plata penalităţilor de întârziere, dispoziţiile art. 1535 Cod Civil, conform
căruia: „în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la
daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în
lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul
nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi
mai mic.”
În consecinţă, motivele invocate de recurentul - pârât nefiind întemeiate, Curtea
urmează a respinge recursul acestuia ca nefondat.
În ceea ce priveşte motivele de recurs invocate de recurenta – reclamantă, Curtea
constată că principala critică a recurentei este cea referitoare la termenul de la care încep să se
calculeze penalităţile. Astfel, recurenta consideră că penalităţile curg după expirarea termenului
de 30 de zile, prevăzut la art. 17.1 din contractele încheiate de părţi, contrar statuării instanţei
de fond care a apreciat că termenul ce trebuie aplicat pentru calcularea penalităţilor de întârziere
este cel de 45 de zile, conform clauzei inserate în contracte la art.11.2 .
Unul dintre argumentele recurentei în susţinerea tezei anterior menţionate este acela că,
potrivit art. 6 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 72/2013, termenul pentru efectuarea plăţii sumelor de
bani rezultând din contractele încheiate cu profesioniştii este de 30 zile de la primirea facturii,
iar potrivit art. 14 lit. c) din aceeaşi lege: „Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesară
verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 13 sau a altor circumstanţe specifice
cauzei, clauzele contractuale care: [...] c) prevăd un termen mai mare de la care creanţa produce
dobânzi decât cel prevăzut la art. 3 alin. 3 sau, după caz, la art. 6 şi art. 7 alin. 1” , aşa încât
termenul de 45 de zile indicat de pârât şi reţinut de prima instanţă este abuziv.
Curtea reţine, din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art.7 alin.1, art.6 alin.1 şi art.14
alin.1 lit. c) din Legea nr. 72/2013, că o clauză precum cea inserată în contractele încheiate între
părţi la art.11.2, care prevede un termen mai mare de la care creanţa produce dobânzi
penalizatoare decât termenul contractual de plată de 30 de zile de la primirea facturii,
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reglementat de art.17.1 din contracte (conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013) are caracter
abuziv. Din cuprinsul art.14 din acelaşi act normativ, rezultă că o astfel de clauză este calificată
de lege ca fiind abuzivă, fără să fie necesară intervenţia instanţei pentru a verifica existenţa
circumstanţelor prevăzute la art.13 sau a altor circumstanţe specifice cauzei. În consecinţă,
argumentaţia instanţei de fond potrivit căreia nu există o hotărâre judecătorească prin care să
fie constatată clauza abuzivă din contracte şi care să justifice incidenţa în cauză a art.14 lit. c),
apare ca fiind neîntemeiată.
Un alt motiv pentru care instanţa de fond a considerat că nu este aplicabil în speţă art.14
lit. c) din Legea nr. 72/2013 este acela că, nefăcând referire la art. 8 din acelaşi act normativ,
nu are incidenţă în raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti.
Curtea nu împărtăşeşte nici această opinie a primei instanţe, întrucât art.14 lit. c) nu face
referire expresă la art.8, însă face trimitere la art. 7 alin. 1 şi art. 6 din acelaşi act normativ, care
reglementează termenul contractual, respectiv termenul legal de plată la care se execută
obligaţiile autorităţilor contractante, iar art.8 nu are un caracter derogatoriu faţă de art.6 şi 7, ci
vine în completarea acestora.
În consecinţă, Curtea reţine, contrar concluziilor instanţei de fond, că termenul ce
trebuie aplicat pentru calcularea penalităţilor de întârziere este de 30 de zile de la primirea
facturilor, situaţie în care, conform raportului de expertiză efectuat în cauză, suma datorată de
pârât cu titlu de penalităţi pentru executarea cu întârziere a obligaţiei de plată a facturilor emise
de reclamantă în virtutea celor două contracte de execuţie încheiate între părţi este de
275.265,79 lei, recursul reclamantei urmând a fi admis în consecinţă.
Având astfel în vedere soluţia de admitere în totalitate a acţiunii reclamantei, dată în
rejudecare, devine incident alin.1 al art. 453 din Codul de procedură civilă, astfel că pârâtul va
fi obligat la plata integrală a cheltuielilor de judecată suportate de reclamantă, recursul
reclamantei fiind întemeiat şi sub acest aspect. Conform art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă,
intimatul - pârât va fi obligat la plata către recurenta-reclamantă şi a cheltuielilor de judecată
din acest ciclu procesual, în sumă de 2142 lei, reprezentând onorariu de avocat, potrivit facturii
fiscale.
29. Suspendarea soluționării contestației aflate în procedură administrativă
potrivit art. 277 Cod procedura fiscală. Motivarea insuficientă a deciziei prin care s-a
dispus suspendarea.
Rezumat:
Potrivit art. 277 Cod procedură fiscală organul de soluţionare competent poate
suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când organul care a efectuat
activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei
infracţiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare şi a cărei
constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedură
administrativă.
Spre deosebire de vechiul Cod de procedură fiscală care prevedea că se poate suspenda
soluționarea contestației atunci când organul care a efectuat activitatea de control a sesizat
organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare
ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedură
administrativă, noul cod a adoptat o altă optică în sensul că prevede existența indiciilor
săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă ale bazei de impozitare.
(Decizia nr. 192 din 25.02.2019, dosar 1492/86/2018 )
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Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 13.04.2018 înregistrată sub nr.
.../86/2018, reclamanta S.C. A. SRL prin administrator B. a chemat în judecată pe pârâta
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa
să se dispună anularea în parte a Deciziei nr. .../14.03.2018, art. 1 şi art. 2, privind soluţionarea
contestaţiei formulată, înregistrată la D.G.R.F.P.– A.J.F.P. sub nr. ../08.01.2018 şi în parte a
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de
impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. ../15.11.2017, emisă în
baza Raportului de inspecţie fiscală nr. ../15.11.2017, ambele întocmite de organele de inspecţie
fiscală din cadrul D.G.R.F.P., A.J.F.P., Inspecţie Fiscală, cu consecinţa obligării organului
fiscal prev. de art. 14.5 Instrucţiunile aprobate prin Ordinul ANAF 3741/2015 – Serviciul
Soluționare Contestații 2 din cadrul D.G.R.F.P. la soluţionarea pe fond a contestaţiei privind
obligaţiile fiscale în sumă de 157.565 lei, din care impozit pe profit în sumă de 47.760 lei şi
TVA în sumă de 109.805 lei, precum şi a exonerării societăţii de obligaţia de plată a sumei de
10.379 lei impozit pe profit, nedatorat; cu cheltuieli de judecată.
La termenul de judecată din 06.09.2018, Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâtă a Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice, emitenta actului administrativ contestat.
Prin sentinţa nr. 1094 din 19 octombrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis în parte cererea având ca obiect „anulare act administrativ fiscal”
formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice; a anulat în parte
Decizia nr. ../14.03.2018, în sensul că a anulat dispoziţia de suspendare a soluţionării
contestaţiei administrative prevăzută la art. 1 din decizie cu consecinţa obligării organului fiscal
la soluţionarea pe fond a contestaţiei administrative în ceea ce priveşte suma de 157.565 lei şi
a menţinut dispoziţia de respingere a contestaţiei prevăzută la art. 2 din decizie privind suma de
10.379 lei; a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs pârâta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice– Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
În motivarea căii de atac promovată pârâta a precizat că hotărârea recurată este nelegală
şi netemeinică, fiind dată cu interpretarea eronată a dispoziţiilor legale aplicabile.
În mod greşit a reţinut prima instanţa faptul că din cuprinsul deciziei de soluţionare a
contestaţiei nu rezultă în ce mod concluziile organului penal ar avea o înrâurire hotărâtoare
asupra soluţiei ce urmează a fi dată în procedura administrativă.
Din cuprinsul deciziei contestate rezultă faptul că înrâurirea hotărâtoare rezidă din faptul
că, în cauză, se ridică problema realităţii şi legalităţii operaţiunilor desfăşurate de S.C. A. cu o
serie de agenţi economici în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au constatat că
achiziţiile nu sunt justificate ca fiind pentru operaţiuni taxabile, respectiv societatea verificată,
nu a evidenţiat în contabilitate toate operaţiunile de livrări şi nu a colectat TVA, scopul fiind
acela de a evita impozitarea, ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu ar fi putut fi obţinute.
În speţă, organele de control ale intimatei au sesizat instituţiile publice în materie penală,
respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care a iniţiat demersurile pentru efectuarea
cercetării penale. În consecinţă, este firesc ca, în virtutea principiului „penalul ţine în loc
civilul”, procedura administrativă privind soluţionarea contestaţiei formulate împotriva actelor
administrative fiscale să fie suspendată fie până la încetarea motivului care a determinat
suspendarea, fie până la un termen stabilit de organul fiscal competent prin decizia de
suspendare.
Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, în toate actele administrative contestate au fost
stabilite într-o manieră amplă starea de fapt şi de drept în ceea ce priveşte situaţia fiscală a
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reclamantei, rezultând că aspectele constatate sunt clare şi probate, iar din cuprinsul plângerii
penale formulate de pârâtă nu rezultă necesitatea administrării unor investigaţii suplimentare
de natură a lămuri aspecte invocate în cuprinsul acesteia. Faptul că în dosarul penal înregistrat
pe rolul Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava nu au fost întocmite acte procedurale până la
acest moment nu este de natură să conducă la concluzia că măsura de suspendare a soluţionării
contestaţiei este inoportună.
De asemenea, măsura suspendării soluţionării contestaţiei administrative formulate de
S.C. A. SRL este motivată corespunzător în cuprinsul deciziei nr. .../14.03.2018 şi în acest sens
a invocat şi inserat dispoziţiile art. 277 alin. 1 lit. a, alin. 3 şi art. 279 alin. 5 din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Soluţionarea acţiunii civile este opozabilă organelor fiscale competente, soluţia de
suspendare a soluţionării contestaţiei adoptată de organul de soluţionare a contestaţiilor este
una legală, deoarece legea impune ca acţiunea civilă din materia penală să fie opozabilă
organelor fiscale în ceea ce priveşte modul de soluţionare, ceea ce presupune ca acestea să
aştepte soluţia în materia penală, iar în funcţie de aceasta să respecte modul de soluţionare a
acţiunii civile.
În caz contrar se ajunge la un posibil conflict de natură juridică. În plus, măsura
suspendării este una judicioasă, cât timp legea o permite, iar consecinţele soluţionării separate
a celor două acţiuni identice ar fi unele negative atât în ceea ce priveşte cheltuielile necesare
soluţionării în două rânduri a aceleiaşi cauze cât şi posibilele neconcordanţe generate de
administrarea mai anevoioasă a probelor în materie civilă, astfel încât va respinge contestaţia
asupra acestui aspect.
Astfel, între stabilirea obligaţiilor fiscale în sumă de 157.565 lei, din care, impozit pe
profit în sumă de 47.760 lei şi TVA în sumă de 109.805 lei, stabilite prin Decizia de impunere
privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în
cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F-SV .. din 15.11.2017, emisă în baza
Raportului de inspecţie fiscală nr. F-SV ... din 15.11.2017, care au stat la baza Plângerii penale
nr. 1243 din 20.11.2017, înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi stabilirea
caracterului infracţional a faptelor săvârşite, există o strânsă interdependenţă de care depinde
soluţionarea cauzei pe cale administrativă.
Această interdependenţă rezidă din faptul că, în cauză, se ridică problema realităţii şi
legalităţii operaţiunilor desfăşurate de S.C. A. SRL, cu o serie de agenţi economici în condiţiile
în care organele de inspecţie fiscală au constatat că achiziţiile nu sunt justificate ca fiind pentru
operaţiuni taxabile, respectiv societatea verificată, nu a evidenţiat în contabilitate toate
operaţiunile de livrări şi nu a colectat TVA, scopul fiind acela de a evita impozitarea, ori de a
obţine avantaje fiscale care altfel nu ar fi putut fi obţinute.
În completarea celor menţionate a afirmat că, potrivit doctrinei, acţiunea penală are
întâietate faţă de acţiunea civilă deoarece, pe de o parte, cauza materială unică a celor două
acţiuni este săvârşirea infracţiunii sau existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni, iar pe de
altă parte, soluţionarea acţiunii civile este condiţionată de soluţionarea acţiunii penale în
privinţa existenţei faptei.
Totodată, a invocat Deciziile nr.72/1996, nr.449/2004 şi nr.95/2011 ale Curţii
Constituţionale şi a arătat că prezenta speţă se circumscrie considerentelor deciziilor Curţii
Constituţionale menţionate, ţinând seama de faptul că, organele de inspecţie fiscală din cadrul
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice, Inspecţia Fiscală, au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, plângere
penală, referitoare la S.C. A. SRL, existând suspiciunea că societatea a evidenţiat în
contabilitate unele operaţiuni comerciale care nu sunt reale, nu a stornat TVA dedusă eronat,
nu a înregistrat toate livrările de marfă şi nu a colectat TVA, fapt ce a condus la diminuarea
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obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat al statului, fapte ce constituie infracţiuni
prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
Justa înţelegere a prevederilor legale menţionate duc la concluzia că decizia privind
suspendarea cauzei se impune a fi luată ori de câte ori este vădit că soluţia laturii penale a cauzei
are o înrâurire hotărâtoare asupra dezlegării pricinii.
A proceda altfel, per a contrario, ar însemna să fi ignorat cercetările organelor de
urmărire penală efectuate în cauză, în condiţiile în care organele de inspecţie fiscală au sesizat
organele de cercetare penală în temeiul art. 132 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, cu modificările
şi completările ulterioare, constatându-se indiciile săvârşirii unei infracţiuni.
Practica judiciară s-a pronunţat constant în sensul necesităţii suspendării soluţionării
contestaţiilor în astfel de cazuri, relevantă în acest sens fiind Decizia nr. 5130 din 04.12.2012
pronunţată de I.C.C.J., prin care instanţa menţine decizia de suspendare a soluţionării cauzei
până la definitivarea cauzei penale, apreciind că „există suspiciuni cu privire la realitatea
tranzacţiilor efectuate care au fost sesizate ca fiind fictive, la existenţa unei fraude de tip carusel
în care este parte şi societatea reclamantă, instanţa apreciind că autoritatea recurentă este în
imposibilitate obiectivă de a soluţiona contestaţia administrativă în sensul de a stabili cu
certitudine, din punct de vedere administrativ dacă reclamanta are sau nu dreptul de deducere a
TVA plătită şi pretinsă la rambursare, respectiv de a fi verificată pe fond legalitatea deciziei de
impunere şi a raportului de inspecţie fiscală prin care s-a refuzat dreptul de deducere”.
Totodată, în considerentele deciziei menţionate se arată că „contestaţia administrativă,
pe fond, în mod obiectiv nu poate fi soluţionată într-un sens sau altul, în lipsa unei soluţii pe
latură penală în condiţiile în care reclamanta a dedus TVA pentru unele tranzacţii asupra cărora
există indicii privind săvârşirea unor infracţiuni, iar în baza aceloraşi tranzacţii apreciate fictive
de organele fiscale reclamanta solicită TVA, respectiv recunoaşterea dreptului de deducere
TVA de la bugetul de stat. Acest drept nu poate fi recunoscut din punct de vedere fiscal decât
în baza unei premise clare şi certe, aceea a realităţii şi valabilităţii tranzacţiilor”.
Faţă de cele reţinute, până la pronunţarea unei soluţii definitive şi executorie pe latură
penală, nu se poate trece la soluţionarea pe fond a cauzei.
Pentru motivele arătate a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, iar în
rejudecare respingerea, în totalitate a acţiunii, ca nefondată.
În drept, recursul se întemeiază pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură
civilă.
Prin întâmpinarea depusă la data de 11 ianuarie 2019 reclamanta S.C. A. SRL a solicitat
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea soluţiei de anulare a art. 1 din Decizia nr.
12217/ 14.03.2018, în sensul anulării dispoziţiei de suspendare a soluţionării contestaţiei
administrative formulată de societate, cu consecinţa obligării organului fiscal la soluţionarea pe
fond a contestaţiei privind obligaţiile fiscale în sumă de 157.565 lei, din care impozit pe profit
în sumă de 47.760 lei şi TVA în sumă de 109.805 lei.
Organul fiscal arată că nu se poate pronunţa pe fondul cauzei înainte de a se analiza
latura penală şi că prioritate de soluţionare în speţă o au organele de cercetare penală, care
urmează a se pronunţa asupra caracterului infracţional al faptei ce atrage plata la bugetul de stat
a obligaţiilor fiscale constatate suplimentar.
A mai arătat recurenta că acţiunea penală, care nu a fost încă pusă în mişcare, are
întâietate faţă de acţiunea civilă, deoarece, pe de o parte, cauza materială unică a celor două
este săvârşirea infracţiunii sau existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni, iar, pe de altă parte,
soluţionarea acţiunii civile este condiţionată de soluţionarea acţiunii penale în privinţa faptei.
Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, raţionamentul organului fiscal este eronat şi,
totodată, se constituie într-un adevărat mecanism de represiune a contribuabilului, atâta timp
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cât în contestaţia administrativă a invocat împrejurări de natură a pune sub semnul îndoielii
existenţa indiciilor săvârşirii vreunei infracţiuni şi care nu pot fi în acest moment verificate pe
fond.
Concluzia este că organul fiscal i-a suprimat dreptul de a fi ascultată înainte de luarea
oricărei decizii în procedura administrativ-fiscală, drept reglementat de art. 9 alin. 1 Codul de
proc. fiscală (înaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/
plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările
relevante în luarea deciziei), aceasta echivalând cu încălcarea dreptului nostru la apărare.
Decizia contestată se mărgineşte în art. 1 la a reţine sumar că prioritate de soluţionare în
speţă o au organele penale, care se pronunţă asupra caracterului infracţional al faptei ce atrage
plata la bugetul statului a obligaţiilor datorate şi constatate în virtutea faptei infracţionale, fără
a fi motivată, practic, soluţia de suspendare a contestaţiei, deşi organului fiscal îi incumbă
obligaţia de a motiva orice soluţie adoptă (art. 46 alin. 2 lit. e Cod procedură fiscală).
Argumentarea deciziei contestate în cauză este superficială, formală, generică, fără indicarea
unor minime elemente de fapt sau drept, organul fiscal arătând sumar că aceasta se realizează
pentru ca organele de cercetare penală să se pronunţe asupra caracterului infracţional al faptei
ce atrage plata la bugetul de stat a obligaţiilor fiscale constatate suplimentar.
Argumentele organului fiscal nu au eficienţă în cauză, cât timp soluţionarea contestaţiei
în procedura administrativă nu reprezintă o judecată în faţa instanţei civile, suspendarea pe
temeiul invocat („penalul ţine în loc civilul”, art. 19 alin. 2 vechiul Cod procedură penală, art.
27 alin. 3 ultima teză raportat la alin. 7 noul Cod procedură penală) putând fi dispusă doar de
instanţa de judecată.
Decizia de impunere, contestată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală şi
menţinută implicit prin decizia care formează obiect al acţiunii de faţă până la rezolvarea
acţiunii penale, la data scadenţei obligaţiei de plată a fost pusă în executare, fiind expusă deja
riscului executării silite înainte de a fi verificate pe fondul lor apărările sale din cadrul
contestaţiei administrative.
Recursul formulat nu este întemeiat.
Potrivit art. 277 Cod procedură fiscală organul de soluţionare competent poate suspenda,
prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când organul care a efectuat activitatea de
control a sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni în
legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare şi a cărei constatare ar
avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedură administrativă.
Recurenta nu a indicat în concret care sunt mijloacele de probă în legătură cu care au
fost săvârșite infracțiunile. Spre deosebire de vechiul Cod de procedură fiscală care prevedea
că se poate suspenda soluționarea contestației atunci când organul care a efectuat activitatea de
control a sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a
cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în
procedură administrativă, noul cod a adoptat o altă optică în sensul că prevede existența
indiciilor săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă ale bazei de impozitare.
Or, așa cum rezultă din conținutul cererii de recurs, recurenta se limitează la afirmația că există
o strânsă interdependență între stabilirea obligațiilor fiscale și stabilirea caracterului infracțional
al faptelor săvârșite și că soluția laturii penale are o înrâurire hotărâtoare asupra dezlegării
pricinii, fără o referire concretă la mijloacele de probă. De asemenea se arată că interdependența
ar rezida din faptul că se ridică problema realității și legalității operațiunilor cu o serie de agenți
economici în condițiile în care s-a constatat că achizițiile nu sînt justificate ca fiind pentru
operațiuni taxabile, respectiv societatea nu a evidențiat în contabilitate toate operațiunile de
livrări și nu a colectat TVA. Or, așa cum a reținut prima instanță, prin controlul efectuat
autoritatea fiscală a stabilit într-o manieră detaliată starea de fapt și de drept în ceea ce privește
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situația fiscală a reclamantei, rezultând că sesizarea penală a fost făcută doar cu scopul de a se
stabili dacă faptele imputate constituie și infracțiune, nu pentru a se obține probe suplimentare
sau pentru a se lămuri și alte aspecte concrete a căror nelămurire ar împiedica soluționarea
contestației administrative. Asupra acestor statuări ale primei instanțe recurenta nu aduce
contraargumente concrete, raportate la aceste statuări, limitându-se la aprecieri generale care
de fapt sunt preluate aproape integral din cuprinsul motivării deciziei contestate.
30. Natura juridică a înştiinţării de plată atunci când nu există act anterior de
individualizare a creanţei.
Rezumat:
În mod uzual înștiințarea de plată este un act care produce doar un efect de informare
a contribuabilului cu privire la obligațiile de plată ce au fost stabilite printr-un act
administrativ fiscal anterior, respectiv o decizie de impunere sau o declarație fiscală. În măsura
în care nu a fost emis anterior un act prin care să fie individualizată creanța, înștiințarea de
plată capătă natura unui act administrativ care a generat consecințe juridice prin nașterea
unei obligații fiscale în sarcina debitorului. Menționarea cuantumului anual al taxei în
cuprinsul unei hotărâri de consiliu local nu poate avea această valoare atât prin prisma
caracterului general al acesteia, diferit de modul de individualizare a creanțelor fiscale impuse
de legiuitor prin indicarea perioadei pentru care a fost stabilită taxa și a modului de calcul a
acesteia, cât și prin prisma nulității hotărârii constatate în prezenta cauză. Astfel, deși poartă
denumirea de înștiințare de plată, conținutul acestui act realizează o individualizare a
creanțelor pe perioade de impunere, îmbrăcând forma unui act administrativ fiscal ce produce
consecințe juridice.
(Dosar 6622/86/2017, decizia nr. 548 din 26.06.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 14.09.2017, sub nr. 6.../86/2017, reclamanta S.C. B. S.A. în
contradictoriu cu pârâţii Oraşul A., Primăria oraşului A. şi Consiliul Local al oraşului A. a
solicitat anularea adresei nr. 5649 din 05.07.2017 şi a înştiinţării de plată nr. 5314/16.06.2017
în ceea ce priveşte punctele 2-4, alte taxe de drum din 31.12.2014, 31.12.2015 şi 31.12.2016
prin care s-a stabilit în sarcina sa suma de 90.000 lei (30.000 lei per an), ca fiind nelegale, cu
cheltuieli de judecată.
La termenul din 15 martie 2018, apărătorul reclamantei a arătat că îşi restrânge acţiunea
în sensul că solicită ca judecarea cauzei să se facă în contradictoriu cu Oraşul A şi cu Consiliul
Local al comunei A., context în care a apreciat că excepţia lipsei calităţii procesuale a Primăriei
comunei A. a rămas fără obiect.
La termenul din data de 17 mai 2018, apărătorul reclamantei a arătat că din eroare a
făcut referire la Oraşul A., fiind de fapt vorba despre comuna A., iar instanţa a dispus
rectificarea denumirii pârâţilor în sensul indicat.
Prin sentinţa nr. 780 din 12 iulie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins excepţiile inadmisibilităţii acţiunii, a lipsei calităţii procesuale
pasive a Consiliului Local A., precum şi a inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate.
A admis excepţia de nelegalitate. A constatat nelegalitatea Hotărârii nr. 29/2008 a
Consiliului Local al comunei A. cu privire la reclamantă. A admis acţiunea având ca obiect
“anulare act emis de autorităţi publice locale” şi „despăgubire” formulată de reclamanta S.C.
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B. S.A. în contradictoriu cu pârâţii Comuna A. şi Consiliul Local al comunei A. A anulat adresa
nr. 5649/2017 şi înștiințarea de plată nr. 5314/2017 cu privire la pct. 2-4.
A obligat pârâtele să-i plătească reclamantei suma de 100 lei cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat recurs pârâţii Primăria Comunei
A., Consiliul Local al Comunei A. şi UAT Comuna A., criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâţii au arătat că sentinţa instanţei de fond nu cuprinde
motivele pe care se întemeiază (art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă) şi a fost dată cu
încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material (art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod de
procedură civilă).
1. Prin sentinţa recurată prima instanţă în mod netemeinic şi nelegal nu a reţinut
motivele invocate prin întâmpinare care conduc la concluzia că taxa instituită prin HCL nr.
29/2008 nu este o taxă specială, aşa cum este aceasta reglementată de art. 282 din Legea nr.
571/2003.
În motivarea hotărârii recurate prima instanţă a reţinut referitor la taxa instituită prin
HCL A. nr. 29/2008: „a fost instituită taxa pentru transportul agregatelor minerale (nisip şi
pietriş), pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Local A. provenite de la exploatările
situate pe teritoriul comunei A. cu mijloace de transport, pentru societăţile comerciale de astfel
de exploataţii, pentru reclamantă taxa fiind în sumă de 30.000 lei/an”.
Cele reţinute de prima instanţă contribuie la încadrarea eronată a acesteia în categoria
taxelor speciale reglementate de art. 282 din Legea nr. 571/2003 şi prin urmare a aplicării
regimului juridic al taxelor speciale, deşi nu s-a dovedit că această taxă face parte din categoria
taxelor speciale.
Aşa cum s-a arătat şi prin întâmpinare, reclamanta presupune temeiul de drept în baza
căruia este instituită această taxă, aspect evidenţiat şi în hotărârea atacată la pag. 5 paragraful
6, dar nu dovedeşte această presupunere, deşi are această obligaţie conform art. 249 C.proc. civ.
Chiar având în vedere doar art. 2 din HCL A. nr. 29/2008, reţinut de către instanţa de
fond, instanţa putea observa încadrarea acestei taxe în categoria „Alte taxe locale” reglementate
la art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Acest articol prevede la alin. 2: „Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau
utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc
infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe
pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.”
Astfel, Consiliul Local A. este, potrivit art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administratorul drumurilor
locale de pe raza UAT A.
Reclamanta deţine şi utilizează utilaje şi echipamente destinate obţinerii de venituri
utilizând infrastructura locală, activităţi ce au de asemenea impact asupra mediului înconjurător.
Dacă instanţa de fond ar fi avut în vedere şi art. 1 din HCL A. nr. 29/2008 unde se arată
scopul instituirii acestei taxe, respectiv protejarea infrastructurii locale şi a mediului
înconjurător, ar fi observat un alt argument pentru care taxa se încadrează în categoria „Alte
taxe locale”, anume acelaşi scop arătat la art. 283 alin. 2 din Codul fiscal -Legea nr. 571/2003.
Rezumându-se la a reţine doar în parte prevederile HCL A. nr. 29/2008, instanţa de fond
a apreciat în mod greşit că acestei taxe îi este aplicabil regimul juridic al taxelor speciale
prevăzut de art. 282 din Legea nr. 571/2003.
2. În mod nelegal Tribunalul Suceava a reţinut că înştiinţarea de plată produce efecte
juridice, respectiv stabileşte în sarcina reclamantei plata sumei de 90.000 lei.
Deşi iniţial instanţa de fond a reţinut că prin HCL A. nr. 29/2008 „a fost instituită taxa”,
iar mai apoi că „pentru societate taxa fiind în sumă de 30.000lei/an” în paragraful următor
arată că UAT A. a comunicat reclamantei înştiinţarea de plată nr. 5314/2017.
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Ori dacă cuantumul taxei este stabilit per an în cuprinsul HCL nr. 29/2008 (act
administrativ cu caracter individual), aşa cum arată şi instanţa de fond, în mod eronat se arată
mai departe că prin înştiinţarea de plată se stabileşte o sumă de bani în sarcina reclamantei.
3. În mod greşit prima instanţa a reţinut faptul că reclamanta a solicitat revocarea
înştiinţării de plată, însă prin adresa nr. 5649/2017 i s-a comunicat că potrivit OG nr. 43/2007
Consiliul Local poate constitui taxe de utilizare/folosinţă fiind transmisă HCL nr. 29/2008.
În realitate adresa nr. 5649/2017 reprezintă răspunsul la solicitarea reclamantei nr.
4544/2017 având ca obiect furnizarea informaţiilor de interes public în conformitate cu Legea
nr. 544/2001, aşa cum reiese şi din conţinutul acestei adrese, şi nu adresa prin care este
soluţionată cererea de revocare a reclamantei cu privire la înştiinţarea de plată, aşa cum în mod
greşit se înţelege din ceea ce a reţinut instanţa de fond.
4. În mod nelegal instanţa de fond a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată
prin întâmpinare.
În cuprinsul sentinţei recurate Tribunalul Suceava a apreciat că nu este întemeiată
excepţia inadmisibilităţii acţiunii, întrucât înştiinţarea de plată nu are doar caracter informal
pentru următoarele motive:
- nu este precedată de întocmirea unei declaraţii fiscale sau decizii de impunere;
- reprezintă mijlocul prin care autorităţile cuantifică scriptic sarcinile fiscale ale
societăţii către bugetul local atribuindu-i astfel caracterul unui titlu de creanţă;
- este actul de stabilire a creanţelor fiscale datorate la bugetul local.
Pe de o parte au arătat pârâţii că prin HCL nr. 29/2008 se stabileşte suma de plată pentru
reclamantă, acesta fiind actul administrativ care precede înştiinţarea de plată.
HCL nr. 29/2008 a fost comunicată reclamantei conform legii, dovadă fiind plăţile
anterioare efectuate de către reclamantă în temeiul acestui act administrativ.
De asemenea, în speţă legea nu impune întocmirea unei declaraţii fiscale sau decizii de
impunere.
Prin urmare în mod eronat instanţa de fond a reţinut că înştiinţarea de plată nu are doar
un caracter inform. Tot în mod eronat prima instanţă a reţinut faptul că instituţia pârâtă atribuie
înştiinţării de plată „caracterul unui titlu de creanţă”. Instituţia pârâtă nu are prerogativa de a
schimba natura juridică a unui act, aceasta fiind stabilită de lege.
Totodată au apreciat pârâţii că în mod greşit instanţa a arătat că nu este relevantă
denumirea actului deoarece denumirea, natura juridică şi efectele unui act sunt stabilite prin
norme juridice.
Argumentul primei instanţe este contrazis şi de jurisprudenţa instanţelor în materia
executării silite, unde înştiinţarea de plată, chiar daca i-ar fi atribuit „caracterul unui titlu de
creanţă” nu înlocuieşte un titlu de creanţă, nici măcar nu este considerat un act de executare
silită şi nici nu este de natură să întrerupă termenul de prescripţie a executării silite.
Conform art. 2 alin. l lit. c din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ raportat
la art. 8 din aceeaşi lege, înştiinţarea de plată, cât şi adresa nr. 5649/05.07.2017 nu sunt emise
în vederea executării legii şi nici nu sunt de natură a crea sau modifica un raport juridic,
înştiinţarea de plată cât şi adresa nr. 5649/05.07.2017 nu consacră şi nu legitimează o plată
impusă, ci doar comunică o plată prestabilită legal, respectiv răspunsul la solicitarea reclamantei
cu privire la informaţii de interes public.
Deci, înştiinţarea de plată nr. 5314/16.06.2017 cât şi adresa nr. 5649/05.07.2017 nu dau
naştere, nu modifică sau sting raporturi juridice.
Totodată, s-a învederat instanţei de fond faptul că din jurisprudenţa Tribunalului
Suceava se poate reţine aceeaşi concluzie. Spre exemplu în decizia 721 din 19 mai constituie
acte administrativ fiscale în sensul reglementat de dispoziţiile legale mai sus menţionate.
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Având în vedere cele arătate mai sus au apreciat pârâţii că în mod eronat instanţa de
fond a reţinut că nu este întemeiată excepţia inadmisibilităţii acţiunii.
5. Prima instanţă în mod nelegal şi netemeinic a respins excepţia inadmisibilităţii
excepţiei de nelegalitate invocând art. 4 alin. 1 din Legea 554/2004 şi argumentând că HCL nr.
29/2008 este un act administrativ cu caracter individual, dar fără să se pronunţe şi să aibă în
vedere motivele arătate de către pârâte referitoare la inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate.
Pe de o parte, în motivarea excepţiei inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate, s-a arătat
că reclamanta nu mai poate solicita în instanţă, după aproape un deceniu de la comunicarea
HCL nr. 29/2008, controlul de legalitate al acestui act administrativ, nici chiar pe cale
incidentală a excepţiei de nelegalitate, opinia contrară fiind de natură a aduce atingere
principiului stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice.
Astfel, deşi prevederile art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 permit, de principiu,
cenzurarea legalităţii actelor administrative, pe calea excepţiei de nelegalitate, fără impunerea
unui termen limită, este evident că interpretarea acestui text legal trebuie făcută atât din
perspectiva stării de fapt specifice fiecărei cauze, cât şi din aceea a prerogativei judecătorului
naţional căruia îi revine rolul de a aprecia cu privire la eventuala prioritate a tratatelor privitoare
la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte, cum este cazul CEDO,
precum şi cu privire la compatibilitatea şi concordanţa normelor din dreptul intern cu
reglementările şi jurisprudenţa comunitară.
Având în vedere reglementările comunitare, se poate ajunge la concluzia că invocarea,
la această dată, a excepţiei de nelegalitate a HCL nr. 29/2008 contravine dreptului la un proces
echitabil, consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi în practica
CEDO, precum şi de art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, prin
prisma atingerii aduse principiului securităţii şi dreptului la justiţie garantat de art.6 din
Convenţie.
Mai mult decât atât, această atitudine procesuală a părţii reclamante este contrară şi
practicii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care, în cauze similare, a reţinut - în ceea ce
priveşte posibilitatea de invocare a excepţiei de nelegalitate cu privire la actele instituţiilor
comunitare - că, atunci când partea îndreptăţită să formuleze o acţiune în anulare împotriva unui
act comunitar depăşeşte termenul limită pentru introducerea acestei acţiuni, trebuie să accepte
faptul că i se va opune caracterul definitiv al actului respectiv şi nu va mai putea solicita în
instanţă controlul de legalitate al acelui act, nici chiar pe calea incidentală a excepţiei de
nelegalitate. [Hotărârea din 27 septembrie 1983, Universitat Hamburg (C-216/82 pct. 5 şi urm.),
Hotărârea din 9 martie 1994, TWD Textilvverke Deggendorf (C-188/92, pct. 10 şi urm.),
Hotărârea din 12 decembrie 1996, Accrington Beef şi alţii (C-241/95, pct. 14 şi urm.), Hotărârea
din 30 ianuarie 1997, Wiljo (C-178/95, pct. 15 şi urm.), Hotărârea din I I noiembrie 1997,
Eurolunnel şi alţii (C-408/95, pct. 26 şi urm.), Hotărârea din 15 februarie 2001, Nachi Europe
(C-239/99, pct. 28 şi urm.), Hotărârea din 20 septembrie 2001. Banks (C-390/98, pct. 109 şi
urm,) şi Hotărârea din 23 februarie 2006, Atzeni şi alţii (C-346/03 şi C-529/03, pct. 30 şi
următoarele)].
Totodată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal,
a reţinut în Decizia nr. 1660/2014: „Faţă de cele arătate, Înalta Curte a reţinut că dispoziţiile
în discuţie din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care permit
repunerea în discuţie, în mod repetat şi fără limită în timp, a legalităţii oricărui act
administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, încalcă principiile şi
drepturile fundamentale arătate, contravenind practicii C.E.D.O. şi a Curţii de Justiţie de la
Luxemburg, pronunţate în situaţii juridice similare, cu atât mai mult cu cât în privinţa actelor
administrative individuale admiterea excepţiei de nelegalitate produce efecte similare, ca
întindere şi, conţinut, cu anularea actului respectiv.”
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Având în vedere aceste considerente, au apreciat pârâţii că dispoziţiile art. 4 din Legea
nr. 554/2004, care permit repunerea în discuţie, în mod repetat şi fără limită în timp, a legalităţii
oricărui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, încalcă
principiile şi drepturile fundamentale arătate, contravenind practicii C.E.D.O. şi a Curţii de
Justiţie de la Luxemburg, pronunţate în situaţii juridice similare, cu atât mai mult cu cât în
privinţa actelor administrative individuale admiterea excepţiei de nelegalitate produce efecte
similare, ca întindere şi conţinut, cu anularea actului respectiv.
Reclamanta a ignorat faptul că efectele decăderii din dreptul de a îndeplini un act de
procedură, atunci când putea să prevadă în mod rezonabil că pasivitatea sa va duce la o astfel
de sancţiune.
Prin urmare, au considerat pârâţii că excepţia de nelegalitate nu poate fi invocată decât
atât timp cât nu s-a împlinit termenul de prescripţie sau de decădere (prevăzute de art. 11 din
Legea nr. 554/2004) în care dreptul la acţiune al părţii reclamante trebuia exercitat, pentru că
dacă acest din urmă drept se află în această situaţie, nici excepţia analizată nu mai poate fi
invocată pentru identitate de raţiune.
Ori, potrivit art. 11 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
„Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă
şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mat 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”.
Sintagma „oricând” folosită în cuprinsul textului art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004,
se referă la momentul în care poate fi invocată excepţia, din punct de vedere procesual şi anume,
în orice fază a procesului - prima instanţă, apel, recurs şi în căile extraordinare de atac - adică,
atâta timp cât părţile litigiului se pot apăra.
Trebuie reţinut că, în speţă, nu a existat niciun impediment legal pentru ca reclamanta
să formuleze o acţiune în anularea actului administrativ, în termenele şi cu respectarea
dispoziţiilor prevăzute de art. 7 alin. 1 şi alin. 7 şi art. 11. din Legea nr. 554/2004.
Pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 4 coroborat cu art. 5 alin. 2 din Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, pentru a fi admisibilă excepţia de nelegalitate a unui
act administrativ trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii imperative:
- trebuie să aibă ca obiect numai acte administrative de autoritate cu caracter individual;
- existenţa unei relaţii de dependenţă între actul administrativ individual şi soluţionarea
fondului litigiului în care această excepţie a fost invocată;
- să nu privească acte administrative pentru desfiinţarea cărora se prevede prin lege o
altă procedură judiciară.
În prezenta cauza s-a invocat excepţia de nelegalitate a HCL nr. 29/2008 emisă de
Consiliul Local al Comunei A., în cadrul unui litigiu în care s-a solicitat anularea adresei nr.
5649/05.07.2017 şi a înştiinţării de plată nr. 5314/16.06.2017, emise de Comuna A.
Având în vedere faptul că adresa nr. 5649/05.07.2017 reprezintă răspunsul, la solicitarea
de informaţii de interes public şi înştiinţarea de plată nr. 5314/16.06.2017, în conformitate cu
art. 2 alin. l lit. c din Legea 554/2004 nu reprezintă un act administrativ, ci reprezintă doar un
act de informare, scopul emiterii acestuia nefiind producerea de efecte juridice de sine stătătoare
specifice dreptului administrativ, ci constatarea existenţei unor fapte şi împrejurări, astfel că
acest înscris nu poate face obiectul unei acţiuni în contencios administrativ, au considerat pârâţii
că nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 4 alin. 2 din Legea 554/2004, respectiv că „de
actul administrativ cu caracter individual depinde soluţionarea litigiului pe fond”.
Deoarece, Adresa nr. 5649/05.07.2017 şi înştiinţarea de plată nr. 5314/16.06.2017 sunt
acte de informare care nu dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice, deci nu sunt acte
administrative în sensul Legii nr. 554/2004, au apreciat că soluţionarea litigiului de fond, prin
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care se cere anularea acestor acte, nu depinde de actul administrativ individual HCL A nr.
29/2008.
Astfel în mod nelegal şi netemeinic instanţa de fond a respins excepţia inadmisibilităţii
excepţiei de nelegalitate.
6. În mod nelegal instanţa de fond a admis excepţia de nelegalitate a HCL nr. 29/2008
pentru considerentul că este o taxă specială instituită conform art. 282 Cod fiscal şi „întrucât
această taxă nu a fost constituită pentru funcţionarea unui serviciu public local”.
Reclamanta a arătat în înscrisul prin care a invocat excepţia de nelegalitate că „probabil”
a fost adoptată în temeiul art. 282 din Codul fiscal, fără să facă dovada acestei afirmaţii.
Instanţa de fond a reţinut în mod nelegal faptul că taxa instituită prin HCL nr. 29/2008
este o taxă specială, fără să arate care sunt motivele pentru care încadrează taxa în această
categorie.
Pentru ca prevederile legale referitoare la taxa specială, să fie aplicabile taxei instituite
de HCL nr. 29/2008, aşa cum susţine reclamanta, este necesar a se dovedi că taxa instituită de
acest act administrativ este o taxă specială, aşa cum este reglementată aceasta în art. 282 din
Legea nr. 571/2003.
În speţă, din cuprinsul HCL 29/2008 reiese că taxa instituită de acest act administrativ
este stabilită în temeiul art. 283 alin. 2 din Legea 571/2003.
Au considerat pârâţii că nu se impune existenţa, organizarea şi funcţionarea unui
serviciu public local şi a unui regulament de funcţionare a acestuia, deoarece taxa instituită prin
HCL nr. 29/2008 întruneşte condiţiile prevăzute în art. 283 alin. (2) din Codul fiscal - Legea nr.
571/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
Prin urmare în mod greşit prima instanţă a admis excepţia de nelegalitate a HCL nr.
29/2008.
Prin sentinţa recurată instanţa, în mod greşit, a anulat adresa nr. 5649/2017 care este
răspunsul la solicitarea reclamantei nr. 4544/2017 şi nu este emisă în baza HCL 29/2008 aşa
cum în mod eronat a reţinut instanţa de fond. Totodată, în mod greşit, instanţa de fond a anulat
şi înştiinţarea de plată nr. 5314/2017.
Au considerat pârâţii nelegală anularea înştiinţării de plată pentru următoarele motive:
înştiinţarea de plată nu este un act administrativ aşa cum acesta este definit în Legea 554/2004
a contenciosului administrativ.
În cazul în care se consideră că este un act administrativ fiscal, înştiinţarea de plată
trebuia atacată conform procedurii prevăzute de Codul de procedură fiscală.
Având în vedere toate aceste considerente, au solicitat pârâţii admiterea recursului,
casarea hotărârii recurate, modificarea în tot a hotărârii recurate în sensul respingerii în totalitate
a cererii reclamantei, inclusiv a excepţiei de nelegalitate.
Deşi i-a fost comunicată cererea de recurs, reclamanta nu a depus întâmpinare.
Analizând recursul formulat, ale cărui motive de critică se subsumează prevederilor
art.488 alin.1 pct.6 și pct.8 Cod procedură civilă, Curtea reține următoarele:
Recurenții au invocat motivul de casare prev. de art. 488 alin.1 pct. 6 Cod procedură
civilă. Potrivit textului menționat, motivul de nelegalitate este dat atunci când hotărârea
instanței de fond nu cuprinde motivele de fapt și drept ce i-au format convingerea acesteia sau
când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei.
Examinând hotărârea atacată sub aspectul invocat, curtea constată că instanța de fond a
analizat cauza, argumentând atât în fapt, cât și în drept soluția pronunțată, iar motivarea acesteia
nu cuprinde raționamente care să fie străine de natura cauzei. Astfel, împrejurarea că recurenții
consideră că argumentele reținute de instanța de fond nu ar corespunde unei interpretări corecte
a dispozițiilor legale nu echivalează cu lipsa de motivare a hotărârii. Prin urmare, motivul de
casare întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin.1 pct.6 Cod procedură civilă este neîntemeiat.
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Recurenții au mai invocat și 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.
În motivarea cererii de recurs s-a arătat că instanța de fond a realizat o calificare greșită
a naturii juridice a taxei instituite prin HCL nr. 29/2008, întrucât aceasta nu ar fi o taxă specială
instituită de art. 282 din Legea nr. 571/2003, ci ar reprezenta o taxă reglementată de art. 283
alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Examinând susținerea recurenților prin raportare la conținutul HCL nr. 29/2008, curtea
constată că motivarea în drept a actului nu cuprinde nici o referire la tipul de taxă ce a fost
instituită și nici denumirea acesteia nu înlătura orice îndoială, acesta fiind motivul pentru care
a fost generată posibilitatea unor încadrări diferite.
Or, această situație este determinată de lipsa de motivare corespunzătoare a actului
administrativ atacat, sancțiunea pentru nerespectarea de către autoritatea publică a obligației de
motivare fiind nulitatea actului administrativ.
Referitor la necesitatea motivării în fapt și în drept, într-o măsură suficientă și de natură
a permite mai apoi exercitarea neîngrădită a controlului judiciar al instanței de judecată, s-a
pronunțat Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 1580 din 11 aprilie 2008 a Secției
de contencios administrativ și fiscal, publicată, arătându-se în aceasta că puterea discreționară
conferită unei autorități nu poate fi privită, într-un stat de drept, ca o putere absolută și fără
limite, căci exercitarea dreptului de apreciere prin încălcarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale cetățenilor prevăzute de Constituție, ori de lege, constituie exces de putere, în
contextul în care Constituția României prevede în art. 31 alin. 2 obligația autorităților publice
de a asigura informarea corectă a cetățeanului asupra treburilor publice, dar și asupra
problemelor de interes personal, prin urmare, orice decizie de natură a produce efecte privind
drepturile și libertățile fundamentale trebuie motivată, nu doar din perspectiva competenței de
a emite acel act, ci și din perspectiva posibilității persoanei și a societății de a aprecia asupra
legalității măsurii, respectiv asupra respectării granițelor dintre puterea discreționară și
arbitrariu, fiindcă a accepta teza potrivit căreia autoritatea nu trebuie să-și motiveze deciziile
echivalează cu golirea de conținut a esenței democrației și a statului de drept bazat pe principiul
legalității.
În lipsa motivării explicite a actului administrativ, posibilitatea atacării în justiție a
actului respectiv este iluzorie, de vreme ce judecătorul nu poate specula asupra motivelor care
au determinat autoritatea administrativă să ia o anumită măsură și absența acestei motivări
favorizează emiterea unor acte administrative abuzive, de vreme ce absența motivării lipsește
de orice eficiență controlul judecătoresc al actelor administrative.
Prin urmare, motivarea reprezintă o obligație generală, aplicabilă oricărui act
administrativ, ea reprezintă o condiție de legalitate externă a actului, care face obiectul unei
aprecieri in concreto, după natura acestuia și contextul adoptării sale, iar obiectivul său este
prezentarea într-un mod clar și neechivoc a raționamentului instituției emitente a actului.
Motivarea urmărește o dublă finalitate: îndeplinește, în primul rând, o funcție de transparență
în profitul beneficiarilor actului, care vor putea, astfel, să verifice dacă actul este sau nu
întemeiat şi permite, de asemenea, instanței să realizeze controlul său jurisdicțional, deci în cele
din urmă permite reconstituirea raționamentului efectuat de autorul actului pentru a ajunge la
adoptarea acestuia. Desigur, ea trebuie să figureze chiar în cuprinsul actului și să fie realizată
de autorul său.
De altfel, și în jurisprudența comunitară s-a reținut că motivarea trebuie să fie adecvată
actului emis și trebuie să prezinte de o manieră clară și neechivocă algoritmul urmat de instituția
care a adoptat măsura atacată, astfel încât să li se permită persoanelor vizate să stabilească
motivarea măsurilor și, de asemenea, să permită curților comunitare competente să efectueze
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revizuirea actului (cauza C - 367/1995) și astfel cum a decis Curtea Europeană de Justiție,
amploarea și detalierea motivării depind de natura actului adoptat, iar cerințele pe care trebuie
să le îndeplinească motivarea depind de circumstanțele fiecărui caz, o motivare insuficientă,
sau greșită, este considerată a fi echivalentă cu o lipsă a motivării actelor, mai mult decât atât,
insuficiența motivării sau nemotivarea atrage nulitatea sau nevalabilitatea actelor comunitare
(cauza C - 41/1969) și o detaliere a motivelor este necesară și atunci când instituția emitentă
dispune de o largă putere de apreciere, căci motivarea conferă actului transparență, particularii
putând verifica dacă actul este corect fundamentat și, în același timp, permite exercitarea de
către curte a controlului jurisdicțional (cauza C - 509/1993).
O concluzie contrară ar fi de natură să înfrângă prevederile art. 41 din Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene ce consacră "dreptul la bună administrare" stabilind că "orice
persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial,
echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor
Uniunii și acest drept include în principal:
(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri
individuale care ar putea să îi aducă atingere;
(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor
legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial;
(c) obligația administrației de a-și motiva deciziile".
Motivarea este decisivă pentru a face demarcația între actul administrativ adoptat în
cadrul marjei de apreciere conferite de legea autorității publice și cel adoptat prin exces de
putere, astfel cum este definit acest termen în articolul 2 alin. 1) lit. n) din Legea nr. 554/2004
(Înalta Curte de Casație și Justiție, Decizia nr. 1153/2008), motivarea actului administrativ fiind
menită a evita dobândirea de către autoritatea administrativă a unei puteri discreționare.
Or, contrar obligaţiei reţinute mai sus, din examinarea conținutul HCL nr. 29/2008 nu se
poate desprinde care este natura taxei instituite, motiv pentru care actul este lovit de nulitate.
Argumentele instanței de fond nu pot fi reținute deoarece nu este în căderea instanței de judecată
să stabilească ce taxă a dorit să adopte pârâtul Consiliul local A.
Astfel, curtea constată că soluția instanței de fond cu privire la admiterea excepției de
nelegalitate și anularea HCL nr. 29/2008 este corectă, însă nu pentru argumentele reținute de
aceasta, ci pentru considerațiile reținute anterior.
Sub un al doilea aspect, recurenții au susținut că instanța de fond a apreciat în mod greșit
că înștiințarea de plată produce efecte juridice, considerând că stabilirea taxei s-ar fi realizat
prin conținutul HCL nr. 29/2008.
Examinând susținerea recurenților, curtea constată că aceasta nu este întemeiată. Este
adevărat că în mod uzual înștiințarea de plată este un act care produce doar un efect de informare
a contribuabilului cu privire la obligațiile de plată ce au fost stabilite printr-un act administrativ
fiscal anterior, respectiv o decizie de impunere sau o declarație fiscală.
Cum în prezenta cauză nu a fost emis anterior un act prin care să fie individualizată
creanța, înștiințarea de plată capătă natura unui act administrativ care a generat consecințe
juridice prin nașterea unei obligații fiscale în sarcina reclamantei.
Menționarea cuantumului anual al taxei în cuprinsul HCL nr. 29/2008 nu poate avea
această valoare atât prin prisma caracterului general al acesteia, diferit de modul de
individualizare a creanțelor fiscale impuse de legiuitor prin indicarea perioadei pentru care a
fost stabilită taxa și a modului de calcul a acesteia, cât și prin prisma nulității hotărârii constatate
în prezenta cauză.
Astfel, deși poartă denumirea de înștiințare de plată conținutul acestui act realizează o
individualizare a creanțelor pe perioade de impunere, îmbrăcând forma unui act administrativ
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fiscal ce produce consecințe juridice, motiv pentru care instanța de fond a respins în mod corect
excepția inadmisibilității acțiunii invocată de pârâți.
Prin cererea de recurs s-a mai arătat că nu are valoare de act administrativ nici Adresa
nr. 5649/2017 contestată de reclamantă deoarece reprezintă doar o comunicare de informații de
interes public. Apărarea recurenților nu poate fi însă reținută deoarece, pe de o parte chiar și
adresele prin care se comunică informații de interes public pot face obiectul contestării în fața
instanței de contencios administrativ, iar pe de altă parte, în prezenta cauză adresa emisă are
rolul de a răspunde la cererea formulată de reclamantă în ceea ce privește conținutul înștiințării
de plată ce fusese comunicată acesteia, având valoarea unei proceduri prealabile.
Recurenții au mai arătat prin cererea de recurs că instanța de fond a respins în mod greșit
excepția inadmisibilității excepției de nelegalitate deoarece ar fi afectat principiul stabilității și
securității raporturilor juridice prin anularea actului după o perioadă atât de mare de timp,
menționând în acest sens jurisprudența CEDO și CJUE, precum și practică a ÎCCJ. Aceștia au
apreciat că excepția putea fi invocată doar cu respectarea termenului de prescripție sau de
decădere prev. de art. 11 alin.2 din Legea nr. 554/2004.
Analizând susținerea recurenților prin raportare la conținutul art. 4 din Legea nr.
554/2004 modificată, curtea constată că instanța de fond a respins în mod corect excepția de
inadmisibilitate a excepției de nelegalitate întrucât legiuitorul a prevăzut că legalitatea unui act
administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia , poate fi cercetat
oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție.
Problema conformității dispoziției cuprinse în art. 4 din Legea nr. 554/2004 cu principiul
stabilității raporturilor juridice, ridicată de recurenți prin raportare la practica internă și cea
europeană, a făcut obiectul analizei Curții Constituționale a României în cadrul Deciziei nr.
404/10.04.2008, prin care a fost respinsă excepție de neconstituționale a prevederii legale
menționate. În motivarea deciziei Curtea Constituțională a reținut că acest text legal nu aduce
atingere principiului securității raporturilor juridice deoarece contestarea pe cale incidentală a
legalității, indiferent de data la care a fost emis actul administrativ, se justifică prin necesitatea
exercitării unui control de legalitate fără de care soluția pronunțată de instanță riscă să fie
fondată pe un act ilegal.
Cum deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii pentru instanțele de judecată,
susținerea recurenților nu mai poate face obiectul analizei, aceasta fiind nefondată în raport de
considerentele deciziei menționate anterior.
Sub un al doilea aspect, recurenții au arătat că excepția inadmisibilității excepției de
nelegalitate era întemeiată deoarece soluționarea litigiului pe fond nu ar depinde de soluționarea
excepției de nelegalitate.
Această susținere nu este întemeiată deoarece aprecierea recurenților că actul atacat nu
ar fi de fapt un act administrativ, care să fi produs consecințe juridice, a fost înlăturată de către
instanță pentru considerentele reținute anterior, iar soluționarea pe fond a cauzei depinde de
modul de soluționare a excepției de nelegalitate tocmai prin prisma consecințelor produse de
adoptarea hotărârii pentru analizarea legalității înștiințării de plată.
De asemenea, curtea constată că chiar dacă adresa nr. 5649/2017 nu a fost emisă în mod
direct în baza HCL nr. 29/2008, aceasta este afectată de anularea hotărârii deoarece a precedat
emiterea înștiințării de plată contestate și a adresei, atrăgând și nulitatea acestora.
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 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă,
Curtea urmează să respingă recursul, ca nefondat.
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31. Suspendare soluţionare contestaţie administrativă. Inexistenţa unei obligaţii a
organului fiscal de a suspenda soluţionarea contestaţiei în cazul în care au fost sesizate
organele de urmărire penală cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni,
organul fiscal având doar o posibilitate, a cărei exercitare trebuie să excludă exercitarea
abuzivă.
Rezumat:
Art. 277 Cod procedură fiscală nu instituie o obligaţie a organului fiscal de a suspenda
soluţionarea contestaţiei în cazul în care au fost sesizate organele de urmărire penală cu privire
la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni, ci doar o posibilitate, a cărei exercitare
trebuie făcută în afara sferei abuzului, cu respectarea dreptului la un proces echitabil. În
lumina art. 227 Cod procedură fiscală, numai în cazul în care determinarea corectă a situaţiei
fiscale ar presupune administrarea de mijloace de probă inaccesibile organului fiscal (însă
accesibile organului penal) atunci se aşteaptă soluţia în cadrul procedurii penale, astfel că
numai anumite categorii de infracţiuni pot justifica suspendarea soluţionării contestaţiei, spre
exemplu, infracţiunile de fals material.
Or, organul fiscal nu a sesizat organele de urmările penală cu privire la această
infracţiune, plângerea penală având mai mult rolul de a stabili dacă aspectele consemnate cu
ocazia inspecţiei fiscale întrunesc elementele constitutive ale vreunei infracţiuni, concluzia
fiind indiferentă cauzei de faţă.
(Dosar 6469/86/2017 *, decizia nr. 321 din 2.04.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Suceava – Secţia contencios administrativ şi fiscal
la data de 31 august 2017 sub nr. 6..../86/2017, reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu
pârâta ANAF-D.G.R.F.P. a solicitat, în baza probelor ce se vor administra, admiterea în
totalitate a acţiunii şi pe cale de consecinţă desfiinţarea deciziei nr. 5270 din 27.03.2017 emisă
de pârâtă în soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei de impunere nr. F-SV 209
din 12.07.2016 emisă de A.J.F.P. precum şi plata cheltuielilor de judecată.
Pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, prin întâmpinarea depusă la
dosar, a solicitat respingerea contestaţiei formulate ca nefondată şi menţinerea actelor
administrativ-fiscale atacate ca legale şi temeinice.
Prin sentinţa civilă nr. 5236 din 15 decembrie 2017, Tribunalul Suceava - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanta SC A. SRL în
contradictoriu cu pârâta ANAF - DGRFP, a anulat Decizia nr. 5270/27.03.2017 emisă de pârâta
DGRFP în soluţionarea contestaţiei administrative formulată împotriva Deciziei de impunere
nr. F-SV 209 din 12.07.2016 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, a obligat
pârâta să soluţioneze contestația administrativă fiscală formulată de reclamantă şi a obligat
pârâta să plătească reclamantei suma de 1550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, criticând-o pentru
nelegalitate.
Intimata, prin întâmpinare, a solicitat instanţei respingerea recursului ca nefondat.
Prin Decizia nr. 2874 din data de 09.10.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava –
Secţia de contencios administrativ şi fiscal a fost admis recursul şi casată sentinţa recurată, cu
trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, apreciindu-se că omisiunea instanţei de
fond de a analiza efectiv toate aspectele deduse judecăţii echivalează cu o nesoluţionare a
fondului cauzei.
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Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului la data de 08.11.2018 sub nr.
6.../86/2017*.
Prin sentinţa nr. 1315 din 20.12.2018 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis în parte cererea având ca obiect „contestaţie act administrativ
fiscal” formulată de reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice, prin reprezentant Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice,
a anulat în parte Decizia nr. 5270/27.03.2017 în ceea ce priveşte art. 1 privind soluţia de
suspendare a soluţionării contestaţiei şi menţine celelalte dispoziţii ale acestei decizii, a obligat
pârâta să soluţioneze contestaţia administrativă formulată de reclamantă împotriva deciziei de
impunere F- SV nr. 209/12.07.2016 cu privire la suma de 245.398 lei reprezentând impozit pe
profit (113.337 lei ) şi taxă pe valoare adăugată (132.061 lei) şi împotriva deciziei referitoare la
obligaţii de plată accesorii nr. 102326/9.10.2016 cu privire la suma de 163.738 lei şi a obligat
pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Sentinţa a fost recurată de către pârâtă.
În motivarea cererii se arată:
1. Cu privire la soluţia administrativă de suspendare a soluţionării contestaţiei formulată
de SC A. SRL împotriva Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente
diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr.
.../12.07.2016 emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. .. din 12.07.2016 întocmite de
Activitatea de Inspecţie Fiscală pentru suma totală de 245.398 lei, respectiv împotriva Deciziei
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 102326 din 09.10.2016 emisă de AJFP - Serviciul
de Evidenţă pe Plătitori Persoane Juridice pentru accesorii în sumă totală de 163.738 lei
Potrivit menţiunilor consemnate în Raportul de inspecţie fiscală nr. F-SV 184 din
12.07.2016, organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice - Activitatea de inspecţie Fiscală, în perioada supusă inspecţiei fiscale, 01.01.2010 31.03.2016 pentru impozit pe profit şi 01.12.2010 - 31.03.2016 pentru taxa pe valoarea
adăugată, au constatat că S.C. A. S.R.L. a înregistrat în contabilitate achiziţii de materii prime
şi materiale de la furnizorii: S.C. B. S.R.L. şi S.C. C. S.R.L .
Organul de control a considerat că există suspiciuni rezonabile că operaţiunile facturate
de aceşti furnizori sunt fictive, scopul înregistrării facturilor în contabilitatea reclamanteiintimate fiind acela de diminuare a impozitului pe profit şi a T.V.A. colectată, chiar dacă prin
documentele financiar-contabile înregistrate în evidenţa contabilă se reflectă o aparenta
legalitate relevând interesul administratorului de a îndeplini (la nivel formal) condiţiile din
reglementările fiscale în vigoare şi încercând în acest mod să acopere caracterul fictiv al
tranzacţiilor, creând premiza invocării „bunei-credinţe" în relaţiile comerciale.
In contextul acestor constatări, organele de inspecţie fiscală au înaintat Parchetului de
pe lângă Tribunalul Suceava plângerea penală nr. SVG-AIF 1. din 13.07.2016 formulată
împotriva numitului D. - în calitate de administrator al SC A. SRL, pentru fapte care potrivit
prevederilor art.9 alin.(1) lit.c) din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, ar putea întruni elementele constitutive ale
infracţiunilor care se pedepsesc de legea penală, respectiv pentru înregistrarea în contabilitate
de documente care nu îndeplinesc condiţiile de documente justificative şi care să reflecte
realitatea tranzacţiilor.
Pe cale de consecinţă, prin Decizia nr. 5270/27.03.2017 emisă de Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice s-a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei formulate de SC
A SRL împotriva Deciziei de impunere nr. F-SV209/02.07.2016, procedura administrativă de
soluţionare a contestaţiei urmând să fie reluată la data la care contestatoarea sau organul fiscal
va sesiza organul de soluţionare competent că motivul care a determinat suspendarea a încetat
în condiţiile legii.

162

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

În drept, s-a conferit incidenţă dispoziţiilor art. 277 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscală.
Apreciază recurenta că motivele reţinute de prima instanţă sunt neîntemeiate, în raport
de următoarele considerente:
Cu adresa din 15.02.2019 emisă în dosar nr. 12D/P/2014, Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism - Serviciul Teritorial a precizat referitor
la stadiul sesizării penale nr. SVG AIF nr. 1... din 13.07.2016 întocmită de Activitatea de
Inspecţie Fiscala, faptul că la nivelul acestei structuri se efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005 în cadrul dosarului penal nr. 12D/P/2014, la acest moment urmărirea penală
nefiind finalizată. Faptul că urmărirea penală, ca fază obligatorie a procesului penal, prin prisma
necesităţii restabilirii ordinii de drept şi sancţionării celor vinovaţi pe baza unor probe certe,
indubitabile sub aspectul persoanei ce a săvârşit fapta prevăzută de legea penală şi al vinovăţiei
acesteia, nu a fost finalizată nu reprezintă un fapt imputabil pârâtei - recurente. În acest sens,
reclamanta avea la îndemâna dispoziţiile art. 4881 Cod de procedură penală, care la alin. (1)
prevede următoarele: Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte
într-o durată rezonabilă, se poate face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii. De
asemenea, răspunsul formulat de organul de urmărire penală este în măsura să contrazică
susţinerile reclamantei cu privire la împrejurarea de a nu avea cunoştinţă despre existenţa
vreunui dosar penal, pe de o parte, iar pe de altă parte, infirmă motivaţia instanţei cu referire la
faptul că în cauză nu s-a dovedit existenţa indiciilor de săvârşire a unei infracţiuni.
Consideră, de asemenea, că nu se poate reţine faptul că soluţia de suspendare a
soluţionării procedurii de soluţionare a contestaţiei administrative nu este motivată.
Din economia dispoziţiilor art. 277 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că se impune ca organul
fiscal să arate indiciile care au stat la baza sesizării penale pentru infracţiunea / infracţiunile a
căror constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în
procedura administrativă. Ca atare, organele prevăzute de legea specială nu se pot pronunţa pe
fondul cauzei înainte de a se finaliza soluţionarea laturii penale. Conform dispoziţiilor art. 28
afin. (1) Cod de procedură penală, hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru
judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire la existenta faptei şi a
persoanei care a săvârşit-o. Instanţa civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau
de încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei
autorului faptei ilicite.
Prin decizia nr. 4461/20.11.2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia
de contencios administrativ şi fiscal s-a reţinut că "[...] Finalitatea acestei norme legale {art.
184 Cod de procedură fiscală, renumerotat în urma republicării ca art. art. 214), raţiunea ei sau
mai bine spus scopul în care a fost edictat (ratio legis) este aceea de a clarifica şi elimina toate
bănuielile, respective indiciile privind săvârşirea unei fapte penale a cărei constatare ar avea o
directa influenţă asupra soluţiei date în procedura administrativă, prealabil însă emiterii deciziei
administrativ-fiscale. Ceea ce este hotărâtor, aşadar, este legătura dintre potenţialul caracter
penal al faptei şi soluţia organului administrativ, legiuitorul înţelegând să acorde prioritate
organului de cercetare penală. [...] Legătura strânsă dintre posibilul caracter infracţional al
faptelor şi soluţionarea contestaţiei administrative a reclamantei - intimate constă în necesitatea
de a determina realitatea operaţiunilor comerciale evidenţiate prin facturile emise, înregistrate
în contabilitatea contestatoarei, cu efect direct asupra cuantumului obligaţiilor bugetare cu titlu
de impozit pe profit, TVA şi, respectiv, majorări de întârziere şi penalităţi aferente, reţinute în
sarcina societăţii reclamante - contestatoare [...].
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Conchide că măsura suspendării dispusă în cadrul soluţionării administrative a
contestaţiei formulate de reclamantă împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la
persoane juridice nr. F-SV 209/12.07.2016 emisă în baza Raportului de inspecţie fiscala nr. FSV 184 din 12.07.2016 întocmite de Activitatea de Inspecţie Fiscala pentru suma totală de
245.398 lei, respectiv împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 102326
din 09.10.2016 emisă de AJFP - Serviciul de Evidenta pe Plătitori Persoane Juridice pentru
accesorii în suma totala de 163.738 lei, a fost luată cu respectarea şi corecta aplicare a
dispoziţiilor art. 277 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare.
Mai susţine că soluţia pronunţată este nelegală şi sub aspectul cheltuielilor de judecată
în cuantum de 1.550 lei.
După cum a statuat şi Curtea Europeana a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, se
poate afirma că şi în dreptul intern partea care a câştigat procesul nu va putea obţine
rambursarea unor cheltuieli (în temeiul art. 274 Cod procedura civilă) decât în măsura în care
se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil. În cheltuielile de judecată se
cuprind acele sume de bani care în mod real, necesar şi rezonabil au fost plătite de partea care
a câştigat procesul în timpul şi în legătura cu acel litigiu.
Subliniază faptul că obiectul prezentei cauze nu este în majoritate unul evaluabil în bani,
ci, dimpotrivă, a vizat în principal analiza legalităţii.
Având în vedere faptul că onorariul părţii care a câştigat procesul trebuie suportat de
partea care a pierdut în raport de valoarea pricinii şi munca efectiv îndeplinită, rezultă fără
echivoc faptul că valoarea cheltuielilor de judecată este supradimensionată, motiv pentru care
solicită diminuarea acestora.
În drept, art. 488 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 134/2010 -Codul de procedură civilă.
Prin întâmpinarea depusă, intimata-reclamantă a solicitat respingerea recursului ca
nefondat, cu cheltuieli de judecată, arătând:
1. Pârâta recurentă a invocat un prim motiv de recurs, nelegalitatea sentinţei recurate
sub aspectul anulării art. 1 din Decizia nr. 5270/27.03.2017 emisă de pârâtă, cu consecinţa
obligării acesteia la soluţionarea chestiunii administrative formulate de noi împotriva Deciziei
de impunere F-SV 209/12.07.2016.
Aşa cum s-a motivat şi în sentinţa recurată, decizia contestată de reclamantă a fost emisă
având la bază Raportul de inspecţie fiscală F-SV 184/12.07.2016, Decizia 5270 fiind emisă la
27.03.2017, iar plângerea penală a fost formulată la 13.07.2016, practic cu mult înainte de
emiterea deciziei contestate.
Chiar recurenta, menţionând prevederile art. 28 al. (1) Cod procedură penală subliniază
că instanţa civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului
penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei ilicite". În
această situaţie, chiar dacă reprezentantul societăţii va fi găsit nevinovat pentru fapt pretins
săvârşit şi pentru care recurenta a formulat plângere penală, nu ar avea nici o înrâurire cu privire
la Decizia 5270/27.03.2017 întrucât va trebui să administreze probe prin care să demonstreze
că toate achiziţiile privind materia primă au fost reale, că ele se regăsesc încorporate în produsul
finit şi că înregistrările în contabilitate au vizat tranzacţii reale, iar cele cuprinse în decizia de
impunere contestată nu au un suport legal.
Recurenta, aşa cum a reţinut în motivarea hotărârii instanţa, în rejudecare, după casare,
a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei administrative doar cu singura motivare că s-a
formulat o plângere penală, fără a argumenta în vreun fel dacă sunt indicii, şi care anume,
privind săvârşirea unei fapte penale a cărei constatare ar avea o directă influenţă asupra soluţiei
date în procedura administrativă. Trebuie demonstrat cu înscrisuri şi argumente palpabile
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legătura dintre potenţialul caracter penal al faptei şi soluţia organului administrativ, sigur este
necesar a determina realitatea operaţiunilor comerciale evidenţiate prin facturile emise,
înregistrate în contabilitatea societăţii, iar societatea tocmai aceste aspecte doreşte să le
demonstreze, în acţiunea pe care nu o poate promova, întrucât pârâta recurentă a dispus
suspendarea rezolvării contestaţiei administrative, obligând-o să se adreseze instanţei, care a
pronunţat o hotărâre legală şi temeinică.
În plus, aşa cum a reţinut şi instanţa în hotărârea recurată, din cuprinsul deciziei prin
care s-a dispus suspendarea rezolvării contestaţiei administrative nu reiese în ce mod concluziile
organului penal ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a fi dată în procedura
administrativă, atâta timp cât în plângerea penală s-a făcut o descriere pe larg şi în detaliu a
situaţiei de fapt cu privire la documentele din care se pretinde că rezultă sumele stabilite ca şi
obligaţii fiscale în sarcina societăţii, motivări care evident se vor regăsi şi în soluţia dată în
rezolvarea contestaţiei, suspendate nelegal.
În această situaţie, consideră că se impune respingerea recursului ca nefondat.
2. Al doilea motiv de recurs vizează cuantumul cheltuielilor de judecată acordate de
instanţă, considerând că suma de 1550 lei este disproporţionată în raport cu obiectul cauzei,
care vizează doar verificarea măsurii de suspendare a soluţionării contestaţiei administrative.
Recurenta nici nu s-a preocupat să constate că în hotărârea recurată (nr. 1315/
20.12.2018) cheltuielile acordate sunt în cuantum doar de 1050 lei, cuantum modic faţă de
posibilitatea legată de negocierile pentru stabilirea onorariului între parte şi avocat, şi care sunt
justificate cu chitanţa depusă la dosar, motiv pentru care solicită respingerea şi a acestui motiv
de recurs.
Analizând cererea prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a motivelor invocate,
Curtea constată că recursul este nefondat şi urmează a fi respins pentru următoarele
considerente:
Obiectul controversei dintre părţi îl constituie art. 1 din decizia 5270/27.03.2017 emisă
de DGRFP prin care s-a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei.
Aşa cu s-a arătat în cele ce preced cu privire la acest aspect, instanţa de fond s-a
pronunţat în sensul anulării acestuia, cu consecinţa obligării pârâtei să soluţioneze contestaţia
administrativă formulată de reclamantă împotriva deciziei F-SV nr. 209/12.07.2016 cu privire
la suma de 245.398 lei, reprezentând impozit pe profit - 113.337 lei şi TVA-132.061 lei şi
împotriva deciziei referitoare la obligaţii de plata accesorii nr. 102326/09.10.2016 cu privire la
suma de 163.738 lei.
Curtea apreciază soluţia primei instanţe ca legală pentru următoarele argumente:
Potrivit art. 277 al. 1 lit. a din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, (1) Organul de soluţionare competent poate
suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când: a) organul care a efectuat
activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei
infracţiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare şi a cărei
constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedura
administrativă.
În cauză, organele de inspecţie fiscală au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul
Suceava plângerea penală nr. SVG - AIF 1... din 13.07.2016 formulată împotriva
administratorului S.C. A. S.R.L., D., pentru fapte care potrivit prevederilor art. 9 alin. 1 lit. c
din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi
completările ulterioare, ar putea întruni elementele constitutive ale infracţiunilor care se
pedepsesc de legea penală, respectiv pentru înregistrarea în contabilitate de documente care nu
îndeplinesc condiţiile de documente justificative şi care să reflecte realizarea tranzacţiilor,
considerându-se că S.C. A. S.R.L. s-a sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat
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în sumă totală de 245.398 lei, reprezentând: impozit pe profit în sumă de 113.337 lei şi taxa pe
valoarea adăugată în sumă de 132.061 lei, la care au anexat Procesul verbal nr. SVG-AIF 209
din 08.07.2016.
Important apare faptul că atât actele administrativ fiscale ce au generat prezentul litigiu,
cât şi conţinutul plângerii penale descriu detaliat care este situaţia de fapt în ceea ce priveşte
documentele din care rezultă sumele stabilite ca obligaţii fiscale imputate reclamantei,
împrejurare ce creionează convingerea instanţei că organul fiscal nu se află într-o
„imposibilitate” de a continua analiza sa, în temeiul competenţelor şi mijloacelor de probă ce îi
sunt accesibile, această ipoteză fiind în realitate cea avută în vedere de legiuitor în edictarea
textului analizat.
Concret, organul fiscal a dat art. 277 Cod procedură fiscală o interpretare eronată, sensul
real fiind acela că numai în cazul în care determinarea corectă a situaţiei fiscale ar presupune
administrarea de mijloace de probă inaccesibile organului fiscal (însă accesibile organului
penal) atunci se aşteaptă soluţia în cadrul procedurii penale.
În acest context, concluzia este că numai anumite categorii de infracţiuni pot justifica
suspendarea soluţionării contestaţiei, spre exemplu, infracţiunile de fals material.
Or, organul fiscal nu a sesizat organele de urmările penală cu privire la această
infracţiune, plângerea penală depusă la dosar având mai mult rolul de a stabili dacă aspectele
consemnate cu ocazia inspecţiei fiscale întrunesc elementele constitutive ale vreunei infracţiuni,
concluzia fiind indiferentă cauzei de faţă (a se vedea soluţia dată de CEDO în cauza Lungu
împotriva României – art. 28 Cod procedură penală).
Nu lipsit de relevanţă apare faptul că art. 277 Cod procedură fiscală nu instituie o
obligaţie a organului fiscal de a suspenda soluţionarea contestaţiei în cazul în care au fost
sesizate organele de urmărire penală cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni,
ci doar o posibilitate, a cărei exercitare trebuie făcută în afara sferei abuzului, cu respectarea
dreptului la un proces echitabil.
De altfel, organul fiscal nu a justificat în cuprinsul actului atacat în ce mod concluziile
organului penal ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei din procedura administrativă.
Totodată, împrejurarea că plângerea penală, formulată încă de la 13 iulie 2016, nu a fost
soluţionată până în prezent, iar reclamantul nu a fost convocat de către organele abilitate pentru
a da lămuriri cu privire la aspectele semnalate de ANAF constituie elemente de natură a crea
instanţei convingerea că menţinerea măsurii suspendării, evident prejudiciabilă pentru
contestator, nu se impune.
Curtea găseşte ca nefondate, de asemenea, apărările reclamantei referitoare la
cuantumul cheltuielilor de judecată, întrucât complexitatea cauzei justifică obligarea recurentei
la plata sumei de 1000 lei onorariu avocat şi 50 lei taxa judiciară de timbru (aceasta din urmă
neputând fi diminuată).
În mod corect judecătorul fondului a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 453 al. 2 Cod
procedură civilă.
32. Decizie de impunere. Înregistrarea veniturilor în materia prestării serviciilor
succesive, cum sunt lucrările de construcţii. Necesitatea şi suficienţa unui proces–verbal
de recepţie parţială a lucrărilor.
Rezumat:
Potrivit art. 259 alin. 1 din Ordinul nr. 3055/2009, regula în materia înregistrării
contabile a prestării serviciilor este aceea a înregistrării pe măsura efectuării lor, însă
lucrările de construcţii sunt exceptate de la regulă, şi aceasta rezultă din înseşi alineatele 3 şi
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4 ale aceluiaşi articol, care prevăd necesitatea unui proces – verbal de recepţie pentru
recunoaşterea veniturilor. Interpretarea coroborată şi a dispoziţiilor art. 259 alineatele 3 şi 4
din Ordin conduce la concluzia că actul de recepţie chiar parţială semnat de beneficiar
determină recunoaşterea veniturilor, iar faţă de aceasta rezultă necesitatea înregistrării ca
venituri a sumelor obţinute de către reclamantă în temeiul facturilor de execuţie parţială, iar
nu ca avans. Alin. 3 vorbeşte de o recunoaştere a veniturilor în funcţie de recepţie, fără a
introduce condiţia ca recepţia să fie una totală, iar unde legiuitorul nu distinge nici interpretul
nu poate face aceasta. În acest sens sunt de menţionat şi dispoziţiile art. 134 din Legea nr.
571/2003, potrivit cărora există livrare de bunuri la data prestării serviciilor, iar prestările de
serviciu succesive, cum sunt serviciile de construcţii, sunt considerate efectuate la data la care
sunt emise situaţii de lucrări acceptate de beneficiar, admiţându-se aşadar, explicit, ideea de
livrare de bun chiar şi pentru o executare parţială.
(Dosar 4492/86/2016, decizia nr. 351 din 22.04.2019)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 27.09.2016 şi înregistrată sub
numărul 4.../86/2016, reclamanta S.C. A. SRL în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice a solicitat suspendarea Deciziei de impunere nr. 334/26.03.2014
până la soluţionarea definitivă a acţiunii şi anularea în totalitate ca nelegală şi netemeinică a
Deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. 3287/18.03.2016 şi, subsecvent anularea/ desfiinţarea
în totalitate ca netemeinică şi nelegală a Deciziei de impunere nr. 334/26.03.2014 şi a dispoziţiei
de măsuri obligatorii 25/21.03.2014.
La termenul din 12.01.2017, instanţa a stabilit în sarcina reclamantei o cauţiune în
cuantum de 14288,18 lei pentru discutarea admisibilităţii cererii de suspendare acte
administrative, iar prin încheierea din 09.03.2017, instanţa a admis cererea şi a suspendat
executarea deciziei de impunere nr. 334/26.03.2014 până la soluţionarea definitivă a cauzei,
încheierea de suspendare fiind definitivă prin decizia nr. 1555/12.07.2017 a Curţii de Apel
Suceava.
Prin sentinţa nr. 987 din 11 octombrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantă, a anulat în parte actele
contestate emise de către pârâţi în sensul că în decizia de soluţionare a contestaţiei
3287/18.03.2016, decizia de impunere 334/26.03.2014 şi dispoziţia obligatorie 25/21.03.2014
în loc de sumele reţinute şi defalcate pe anii 2011, 2012, 2013 de către pârâţi ca şi bază
impozabilă suplimentară şi impozit pe profit suplimentar se vor avea în vedere sumele
evidenţiate în anexa nr.1 a raportului de expertiză contabilă judiciară efectuat în cauză de către
expert ... ca bază impozabilă suplimentară şi impozit pe profit suplimentar pe anii 2011, 2012,
2013; a anulat în parte actele de mai sus şi în ceea ce priveşte sumele reprezentând
dobânzi/majorări de întârziere în sensul că în loc de suma de 178.519 lei se va avea în vedere
suma de 174.090 lei; a menţinut celelalte dispoziţii ale actelor contestate care nu contravin
sentinţei; a luat act că nu s-a solicitat cheltuieli de judecată în cauză.
Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs reclamanta S.C. A. SRL, prin adm. B., prin
care a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi, pe cale de consecinţă, să se
dispună anularea în totalitate ca nelegală şi netemeinică a Deciziei de soluţionare a contestaţiei
nr. 3287/18.03.2016 şi, subsecvent anularea/desfiinţarea în totalitate ca netemeinică şi nelegală
a Deciziei de impunere nr. 334/26.03.2014 şi a Dispoziţiei de măsuri obligatorii nr. 25 din
21.03.2014.
În motivarea căii de atac promovate recurenta a precizat că hotărârea a fost dată cu
aplicarea greşită a normelor de drept material - art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă. Referitor
la Decizia de impunere nr. 334/26.03.2014, act administrativ, reclamanta nu datorează un

167

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

impozit pe profit suplimentar, a arătat că societatea A. SRL a încheiat cu C. GROUP S.R.L.
(beneficiar) contractul nr. 334/19.04.2011 şi actele adiţionale subsecvente având ca obiect
„realizarea unui centru de stocare şi uscare a cerealelor, unitate de producerea furajelor şi
morărit” în localitatea D.
În perioada aprilie 2011 - decembrie 2013, societatea a emis facturi de avans în valoare
totală de 4.549.542,02 lei (din care valoare netă 3.668.985,5 lei şi 880.556,52 lei şi un număr
de 18 facturi reprezentând contravaloare lucrări executate (cu minus) corecţii la avansul încasat
la contractul menţionat. Decizia arată că inspecţia fiscală a stabilit o bază impozabilă
suplimentară în cuantum de 4.406.650 lei (10.279.924 lei, reprezentând venituri din lucrări
executate - 5.873.274,2 lei, reprezentând valoarea lucrărilor şi a serviciilor în curs de execuţie
din contul sintetic 332), cu un impozit pe profit suplimentar de plată în sumă totală de 705.064
lei (16% X 4.406.650 lei).
Din analiza contractului şi a actelor adiţionale reiese că părţile au convenit asupra unei
valori totale a contractului, care urma să fie achitată în următorul mod: plăţi în avans (conform
art. 34 din contractului şi conform actelor adiţionale încheiate între părţi); plată finală, realizată
după încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru întreaga lucrare
(respectiv a întregului ansamblu care formează obiectul contractului) conform art. 38 din
contract şi conform actelor adiţionale încheiate între părţi). Valoarea plăţii finale urma să fie
reprezentată de diferenţa dintre valoarea totală a contractului şi plăţile în avans efectuate până
la acel moment de C. GRUP SRL. Practic, relaţia dintre cele două societăţi, inclusiv prin
raportare la înregistrările contabile, s-a desfăşurat în felul următor:
Pe perioada executării contractului, A. (prestator) a emis o serie de facturi pe numele C.
GRUP SRL, care au fost înregistrate în contabilitate în conturile 472 - Venituri înregistrate în
avans şi 322 - Servicii în curs de execuţie, conform art. 259 alin. 4 din Ordinul 3055/2009
(Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază
la cost, în contul 332 „Servicii în curs de execuţie”, pe seama contului 712 „Venituri aferente
costurilor serviciilor în curs de execuţie”). La terminarea întregului ansamblu de lucrări,
respectiv la data de 10.10.2014, a fost convocată comisia de recepţie şi a fost emis procesulverbal de recepţie la terminarea lucrărilor. În temeiul procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, A. urma să emită factura finală pe numele beneficiatului C. GRUP SRL, cu stornarea
valorii avansurilor plătite până la acel moment.
Prin urmare, doar la finalizarea tuturor lucrărilor de construcţii şi a realizării integrale a
obiectului contractului (respectiv la data emiterii procesului-verbal la terminarea lucrărilor de
la data de 10.10.2014) s-a putut verifica conformitatea lucrărilor cu cele convenite de părţi prin
contract. Tot după această dată se putea emite şi factura finală cu corecţiile în avans necesare
pentru a se determina preţul final al lucrării care a făcut obiectul contractului şi pentru a se
determina profitul realizat în urma executării acestei lucrări.
În cazul lucrărilor de construcţii, profitul poate fi stabilit doar la momentul executării
integrale a lucrării la care s-a angajat executantul. Acest punct de vedere este confirmat de
prevederea cuprinsă în art. 37 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor în construcţii: „Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au
realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea
lucrărilor. De altfel, acest aspect este confirmat şi de contractul nr. 334/2011 încheiat între părţi,
care atestă în ultimul paragraf al art. 37.4: „ Antreprenorul nu va fi eliberat de obligaţiile
contractuale în condiţiile în care procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu este
semnat în condiţiile legislaţiei aplicabile”.
În cazul lucrărilor executate conform contractului nr. 334/2009, procesul-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor a fost încheiat la data de 10.10.2014, respectiv la o diferenţă de
6 luni de la momentul la care organele de inspecţie fiscală au imputat A. SRL un impozit
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suplimentar pe profitul care nu putea fi încă stabilit la data inspecţiei fiscale. A invocat şi art.
259 alin. 3 din Ordinul 3055/2009 pentru adoptarea Reglementărilor contabile conform cu
Directivele Europene şi, prin urmare, regula în materia înregistrării contabile a prestării
serviciilor este aceea că veniturile vor fi înregistrate pe măsura efectuării lor (art. 259 alin. 1).
Excepţia de la regulă este reglementată la alin. 3 şi 4 şi se aplică în materia lucrărilor de
construcţii cu o serie de condiţii pentru înregistrarea veniturilor: 1. să existe un act de recepţie
semnat de beneficiar, care să arate îndeplinirea de către executant a obligaţiilor contractuale. În
raport de prevederile HG nr. 273/1994 şi contractul nr. 334/2011 încheiat între părţi nu poate fi
decât procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, care a fost încheiat la data de
10.10.2014; 2. până la momentul realizării integrale a lucrării contractate, aceste venituri vor fi
evidenţiate în contul 332 - Servicii în curs de execuţie.
În consecinţă, în speţă, înregistrarea veniturilor realizate din contractul nr. 334/2011 nu
se putea realiza prin aplicarea regulii generale, aşa cum a reţinut instanţa, ci prin aplicarea
excepţiilor de la regulă respectiv înregistrarea putea fi realizată numai după încheierea
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, adică cel mai devreme după data de
10.10.2014. Cu alte cuvinte, alineatele 1 şi 2 ale art. 259 din OMFP 3055/2009 nu pot fi avute
în vedere în cazul de faţă, deoarece aceste alineate se referă la prestările de servicii în general
şi sunt excluse în cazul de faţă datorită naturii contractului încheiat între părţi. Dat fiind că este
supus analizei un contract de antrepriză (lucrări în construcţii), aplicabile în cauză sunt
prevederile cuprinse în art. 259 alin. 3 şi 4 din Ordinul 3055/2009, care instituie excepţia de la
regula de prestare de servicii.
Pentru aceste motive, a arătat că organele de inspecţie fiscală au încadrat veniturile A.
la veniturile realizate din prestări servicii, în loc să confirme înregistrarea corectă a veniturilor
situaţiei speciale a lucrărilor în construcţii şi să facă aplicarea prevederilor alin. 3 şi 4 din art.
259. Prin urmare, situaţiile de lucrări care au fost încheiate ca bază pentru înregistrarea
veniturilor în avans au fost interpretate de organele de inspecţie fiscală ca lucrări recepţionate
de beneficiar, în sensul prevederilor art. 259 alin. 1 şi 2 din Ordinul nr. 3055/2009, prevederi
care nu au aplicabilitate în cauză.
Argumentele reclamantei sunt confirmate şi de Raportul de expertiză extrajudiciară
efectuată de expertul contabil ... la data de 12.04.2014 (raport existent la dosarul cauzei) care
arată interpretarea corectă din punct de vedere economic a prevederilor legale. Raportul de
expertiză extrajudiciară confirmă că: reclamanta a utilizat corect conturile 472 – „Venituri
înregistrate în avans ”şi 332 – „Servicii în curs de execuţie”; modul de utilizare al acestora nu
a influenţat contul de profit şi pierdere, deoarece, concomitent cu cheltuielile aferente
contractului 334/19.04.2011, au fost înregistrate serviciile în curs de execuţie care au generat
venituri în exploatare neimpozabile; reclamanta a aplicat corect din punct de vedere financiarcontabil prevederile art. 259 ale Ordinului 3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene; în conformitate cu prevederile Raportului de
Inspecţie fiscală, suma de 978.818 lei nu a fost calculată şi imputată conform prevederilor legale
în vigoare.
În ceea ce priveşte recepţia lucrării, în cazul contractului de antrepriză în construcţii în
general (şi cu atât mai mult în cazul contractului cu preţ forfetar, aşa cum este şi contractual în
speţă) recepţia lucrării şi riscul contractului au un regim special, în sensul că după finalizarea
construcţiei se procedează, în condiţiile legii, la recepţia provizorie la terminarea lucrării,
urmată de recepţia finală, iar riscurile trec asupra beneficiarului de la data recepţiei provizorii
la terminarea lucrării - art. 1878 Codul Civil .
A invocat art. 37 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, art. 31 din HG nr. 273/1994, art. 31 alin.
2 din Regulament şi în consecinţă, procesul-verbal de recepţie nr. 302-04.02.2013 a fost
întocmit pentru a înregistra corpurile de construcţii menţionate la OCPI (pct. 7, pag. 2), în
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condiţiile în care a menţionat scopul acestei recepţii parţiale care este necesară a fi efectuată
din raţiuni tehnice, aceasta nu înseamnă automat că a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor
aşa cum a reţinut şi instanţa. Acest lucru rezultă şi din analiza înscrisurilor depuse la dosar,
respectiv contract, act adiţional 6/28.10.2014 şi autorizaţia de construire 6/28.06.2011 ce a fost
prelungită până la 28.06.2014.
Referitor la Dispoziţia de măsuri obligatorii nr. 25 din 21.03.2014, reclamanta a invocat
art. 41, art. 205 alin. 1 Cod procedură fiscală, şi, în consecinţă, a arătat că în condiţiile în care
se va admite recursul şi se va dispune anularea în totalitate a Deciziei de soluţionare a
contestaţiei nr. 3287/18.03.2016, subsecvent trebuie anulată şi Dispoziţia de măsuri obligatorii
nr. 25/21.03.2014, ca un act administrativ accesoriu actului administrativ principal potrivit
motivelor arătate.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor și lucrărilor dosarului
și a motivelor de recurs invocate, Curtea reține următoarele:
Recurenta Sc A. SRL a criticat sentința Tribunalului Suceava, arătând că instanța de
fond a soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea eronată a normelor de drept material.
Astfel, arată recurenta, profitul poate fi stabilit doar la momentul executării integrale a lucrării
la care s-a angajat reclamanta în calitate de executant, iar potrivit contractului părţile au
convenit emiterea facturii finale doar la finalizarea tuturor lucrărilor, de asemenea şi art. 37
alin. 2 din Legea nr. 50/1991, prevede că lucrările în construcţii se consideră finalizate doar la
recepţia la terminarea lucrărilor. Arată că potrivit art. 259 alin. 1 din Ordinul nr. 3055/2009,
regula în materia înregistrării contabile a prestării serviciilor este aceea a înregistrării pe măsura
efectuării lor, însă lucrările de construcţii sunt exceptate de la regulă, şi aceasta rezultă din înseşi
alineatele 3 şi 4 ale aceluiaşi articol, care prevăd necesitatea unui proces – verbal de recepţie
pentru recunoaşterea veniturilor. În mod greşit au fost interpretate ca reprezentând lucrări
recepţionate, lucrările din situaţiile de lucrări încheiate parţiale, acestea fiind încheiate pentru a
se înregistra corpurile de construcţii la OCPI. Arată că utilizarea conturilor s-a făcut în mod
corect, aşa cum arată şi raportul de expertiză extrajudiciară efectuat.
Analizând criticile formulate, curtea apreciază că acestea sunt neîntemeiate. Astfel, în
mod corect prima instanţă a reţinut că reclamanta nu a utilizat corect conturile 472 - venituri
înregistrate în avans şi 332 - servicii în curs de execuţie, în loc de 419 – clienţi creditori şi 704
– cont venituri, potrivit semnificaţiei acestora astfel cum este instituită de Ordinul nr.
3055/2009, şi prin aceasta fiind influenţat contul de profit şi pierdere. Astfel cum s-a arătat şi
în raportul de expertiză, faţă de natura contractului – lucrări de construcţii de executat pe
parcursul mai multor ani, reclamanta trebuia să înregistreze în contul 332 – servicii în curs de
execuţie, la sfârşitul fiecărei perioade valoarea la cost de producţie a lucrărilor în curs de
execuţie (în corespondenţă cu contul 712), iar la începutul perioadei următoare trebuind a
scădea din gestiune valoarea acestora (tot în corespondenţă cu contul 712); ulterior, pe măsura
recepţiei unei părţi din lucrări şi a plăţilor parţiale, reclamanta trebuia să înregistreze sumele
astfel primite în contul 704 – cont de venituri, iar nu ca venituri în avans, astfel nu în contul
472 cum a procedat reclamanta, în această situaţie fiind facturile emise ulterior de către
reclamantă şi reprezentând lucrări executate şi achitate de către beneficiar.
Curtea apreciază că atari concluzii ale expertului sunt corecte şi sunt concordante cu
semnificaţia conturilor astfel cum este dată de Ordinul nr. 3055/2009, precum şi cu celelalte
dispoziţii ale acestuia, şi ca urmare nu pot fi reţinute argumentele recurentei relativ la utilizarea
conturilor susţinute prin efectuarea expertizei extrajudiciare. Astfel, necesitatea de înregistrare
la sfârşitul fiecărei perioade în cont 332 rezultă din descrierea acestuia din Ordin (cu ajutorul
acestui cont se ţine evidenţa serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul perioadei; în
debitul contului 332 - servicii în curs de execuţie, se înregistrează valoarea la cost de producţie
a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei (712), iar în creditul contului se
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înregistrează scăderea din gestiune a valorii serviciilor în curs de execuţie la începutul
perioadei următoare (712)), precum şi din dispoziţiile art. 259 alin. 4 din Ordin, potrivit cărora
contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se
evidenţiază la cost, în contul 332 - servicii în curs de execuţie, pe seama contului 712 - venituri
aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; apoi, pe măsură ce situaţiile de lucrări erau
acceptate şi erau emise facturile, o dată cu înregistrarea pe venituri a acestora (cont 704),
trebuiau diminuate şi serviciile în curs de execuţie.
Potrivit reglementării din Ordin, contul 472 – venituri înregistrate în avans, utilizat de
reclamantă pentru evidenţierea facturilor (pentru lucrări executate şi achitate), nu are în vedere
acest tip de plăţi – pentru lucrări executate şi achitate, ci avansul are în vedere alt tip de venituri
pentru exerciţiile financiare următoare, în care nu se încadrează plăţile lucrărilor executate ale
activităţii curente (cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans; în
creditul contului 472 - venituri înregistrate în avans, se înregistrează: venituri cum sunt sumele
facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc. (411, 461, 512, 531); valoarea
subvenţiilor pentru venituri (445).
Sunt de avut în vedere în acest sens şi dispoziţiile art. 259 alineatele 3 şi 4 din Ordin, a
căror interpretare coroborată conduce la concluzia că actul de recepţie chiar parţială semnat
de beneficiar determină recunoaşterea veniturilor, iar , faţă de aceasta rezultă necesitatea
înregistrării ca venituri – cont 704 (potrivit Ordinului, cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa
veniturilor din servicii prestate, în credit se înregistrează tarifele serviciilor prestate, facturate
clienţilor) a sumelor obţinute de către reclamantă în temeiul facturilor de execuţie parţială, iar
nu ca avans. Este de observat că alin. 3 vorbeşte de o recunoaştere a veniturilor în funcţie de
recepţie, fără a introduce condiţia ca recepţia să fie una totală – iar unde legiuitorul nu distinge
nici interpretul nu poate face aceasta, iar acest aspect este întărit şi de alin. 4 potrivit căruia
lucrările nerecepţionate până la sfârşitul perioadei… se evidenţiază în cont 332, per a
contrario, lucrările recepţionate până la sfârşitul perioadei, coroborat şi cu alin. 3 ce precede
alin.4, sunt venituri efective. În acest sens sunt de menţionat şi dispoziţiile art. 134 din Legea
nr. 571/2003, potrivit cărora există livrare de bunuri la data prestării serviciilor, iar prestările
de serviciu succesive cum sunt serviciile de construcţii, sunt considerate efectuate la data la
care sunt emise situaţii de lucrări acceptate de beneficiar, admiţându-se aşadar, explicit ideea
de livrare de bun chiar şi pentru o executare parţială.
Relativ la acest ultim aspect – considerarea facturilor în cauză ca reprezentând venituri,
plăţi ale unor lucrări executate, iar nu avans ale unor lucrări viitoare nefinalizate – recurenta a
avansat ample consideraţii, legate de interpretarea noţiunii de profit, legat de interpretarea
noţiunii de recepţie a lucrărilor potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizaţia de
construcţie şi ale Regulamentului aprobat prin HG nr. 273/1994, sau de prevederile contractului
privind executarea acestuia, aceasta pentru acreditarea ideii că numai terminarea completă a
lucrării poate genera venituri de natură a fi înregistrate în cont 704. Însă, o atare argumentare
nu este pertinentă şi nu poate constitui un suport pentru o altă concluzie, decât cea desprinsă
din legislaţia specifică analizată anterior: prezenta cauză are a tranşa asupra efectelor contabile
şi fiscale ale operaţiunilor – respectiv asupra legislaţiei specifice privind veniturile fiscale şi
procedurilor de înregistrare a lor în contabilitate – date de Ordinul 3055/2009 şi Legea nr.
571/2003, legislaţie care este specială în raport cu dispoziţiile legislaţiei din materia autorizaţiei
de construcţie, o legislaţie în lumina căreia legiuitorul a înţeles să confere noţiunilor un conţinut
propriu – respectiv să aibă în vedere şi o executare/recepţie parţială.
Ca urmare, curtea reţine faţă de cele sus arătate că, potrivit textelor speciale în materie
fiscală şi contabilă, şi o recepţie parţială – bazată pe situaţii de lucrări acceptate de beneficiar,
este suficientă pentru a se genera prestare de serviciu în înţeles fiscal şi recunoaştere de venit,
iar nu doar una totală, la finalizarea completă a lucrării, generează acest efect, aşa cum susţine
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recurenta. Cât timp legislaţia specială a înţeles să confere recepţiei parţiale un atare efect,
trimiterea la noţiunea generală de recepţie din conţinutul legislaţiei autorizaţiei de construcţie
este irelevantă; la fel, referirea la conceptul general de profit nu poate constitui un
contraargument pentru dispoziţii exprese ale legii speciale care impun considerarea unor astfel
de sume ca venituri.
Nu poate fi reţinută ca relevantă nici împrejurarea, subliniată de recurentă, că finalitatea
încheierii acestor proces- verbale nu ar fi fost aceea de a constitui recepţie parţială, ci temei de
înregistrare la OCPI: cât timp aceste situaţii de lucrări realizează conţinutul textului legal, se
impun consecinţele fiscale corespunzătoare. De asemenea, nu poate fi primită susţinerea
recurentei că dispoziţiile art. 259 alin. 3 şi 4 din Ordin, instituie prin conţinutul lor o excepţie
de la regula înregistrării serviciilor pe măsura efectuării lor instituită prin alin. 1 al aceluiaşi
articol. Este de observat că textele legale în cauză nu instituie o excepţie, nu afirmă înregistrarea
la efectuarea recepţiei finale, aşa cum consideră recurenta, ci doar vin pentru a condiţiona, în
cazul construcţiilor, înregistrarea veniturilor de existenţa unei recepţii, iar cu privire la cât de
întinsă trebuie/poate fi aceasta din urmă, dispune chiar legea - art. 134 din Legea nr. 571/2003,
anterior citat.
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 procedură civilă, să respingă
recursul ca atare.
33. Decizie impunere obligaţii fiscale. Nulitate decizie de impunere emisă în baza
declaraţiei de impunere dată de o altă persoană, în absenţa unui mandat în acest sens.
Rezumat:
Declarația de impunere constituie înscrisul întocmit de către contribuabil în care se
declară veniturile realizate sau bunurile deținute, pe baza căreia se calculează cuantumul
impozitului datorat bugetului local. Declarația fiscală nu este un simplu înscris, ci un act
juridic care reprezintă forma exteriorizată a manifestării de voință a plătitorului de impozite,
prin care acesta fie stabilește impozitul datorat, fie oferă numai datele necesare stabilirii de
către organul fiscal a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorată bugetului.
Din punct de vedere juridic, ca efect al depunerii declarației fiscale, se naște dreptul organului
fiscal de a proceda la stabilirea impozitului pe baza datelor din declarație sau dreptul
organului fiscal de a pretinde plata impozitului, raportul juridic de drept fiscal, care naște
drepturi și obligaţii corelative, legându-se între declarant și organul fiscal. Astfel, declaraţia
de impunere făcută de fostul soţ pentru fosta soţie nu poate fi apreciată ca fiind conformă, nici
chiar în lumina teoriei mandatului tacit între soţi, mandatul încetând data rămânerii definitive
și irevocabile a sentinței prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei prin divorț.
(Dosar 1548/86/2018, decizia nr. 372 din 16.04.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. 1.../86/2018, la data de 19.04.2018 reclamanta A. a chemat în
judecată pe pârâtul Municipiul X – prin primar solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să
se dispună:
- anularea Deciziei de impunere pentru obligaţii de plată accesorii nr. 79935/80533 din
02.03.2017 emisă de Municipiul X – Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate – Serviciul
fiscalitate persoane fizice;
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- anularea Deciziei de impunere pentru anul 2017 înregistrată sub nr. 80061/80533 din
data de 02.03.2017 emisă de Municipiul X – Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate –
Serviciul fiscalitate persoane fizice, ambele decizii privind-o pe ea şi pe numitul B. (decedat);
- anularea Dispoziţiei privind respingerea contestaţiei nr. 2882/08.11.2017 emisă de
Municipiul X. – prin primar, cu cheltuieli de judecată.
Pârâtul Municipiul X. prin Primar a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat
excepţia inadmisibilităţii acţiunii în raport cu prevederile art. 218 alin. 7 Cod procedură fiscală.
A arătat că din interpretarea dispoziţiilor art. 268 coroborate cu prevederile art. 270;
art. 272 alin. 8; art. 273 Cod procedură fiscală, rezultă clar că formularea unei contestaţii direct
împotriva deciziilor de impunere la nivelul instanţei de contencios este inadmisibilă, în
condiţiile în care contestaţia administrativă a acestor acte administrativ fiscale a fost soluţionată
potrivit prevederilor art. 273.
Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii ca nefondată, în condiţiile în care
apreciază că actele administrativ fiscale au fost emise cu respectarea întocmai a dispoziţiilor
legale.
Prin sentinţa nr. 1314 din 20 decembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis cererea având ca obiect „anulare act administrativ fiscal”
formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul Municipiul X. prin Primar, a anulat
Dispoziţia nr. 2882/08.11.2017, decizia de impunere nr. 80061/80533 din 02.03.2017 pentru
anul 2017 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice şi decizia nr.
79935/80533 din 02.03.2017 referitoare la obligaţiile de plată accesorii emise de pârât, obligând
pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a promovat recurs pârâtul Municipiul X. prin
Primar.
În susţinerea căii de atac promovate, a apreciat că soluţia instanţei este eronată, instanţa
fiind dusă în eroare, cu bună ştiinţă, atât de reclamantă cât şi de martorul audiat în cauză, în
susţinerea acestei afirmaţii fiind depuse următoarele înscrisuri care fac dovada relei credinţe
atât a reclamantei intimate, cât şi a martorului audiat în cauză: Certificat de distrugere nr.
789/22.06.2018 care atestă, peste orice îndoială faptul că autoturismul pentru care s-a stabilit
sarcina fiscală a existat, fizic, la dispoziţia reclamantei intimate până la data de 22.06.2018,
momentul prezentării sale la SC C. SRL care 1-a preluat spre distrugere; borderou de achiziţie
deşeuri metalice feroase întocmit la data de 22.06.2018 eliberat de aceeaşi societate comercială
care a preluat autoturismul spre casare; declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor
de transport înregistrată în primărie cu nr. ../ 04.07.2018.
A solicitat recurenta a se observa că toate aceste înscrisuri sunt emise în numele sau
pentru A., toate au ca obiect autoturismul în discuţie şi atestă distrugerea materială a acestuia
la data de 22.06.2018.
Contrar susţinerilor reclamantei, martorului audiat şi reţinerilor instanţei, autoturismul
în discuţie s-a aflat în permanenţă la dispoziţia reclamantei care la data de 22.06.2018 a dispus
de acesta, în sensul distrugerii. Dacă calitatea sa de deţinător legal al acestui autoturism ar fi
fost negată, nu ar fi fost posibilă distrugerea sa. În plus, anexat cererii de scoatere a
autoturismului de pe rolul fiscal, reclamanta a depus şi certificatul de înmatriculare al
autoturismului, o altă dovadă în sensul deţinerii acestei maşini.
Raportat la reţinerile instanţei, a apreciat că acestea sunt eronate, sub următoarele
aspecte:
A reţinut instanţa că „autoturismul a fost declarat de B. şi că, în lipsa unui act de partaj,
reclamanta nu poate fi impusă la plată”. A solicitat a se observa faptul că, dobândit în timpul
căsătoriei, autoturismul impus la plată poartă regimul juridic al bunurilor dobândite în timpul
căsătoriei, fiind bun comun, deţinut în devălmăşie de ambii soţi. Semnarea declaraţiei de
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impunere doar de unul dintre soţi, nu eludează caracterul de „bun comun” al bunului mobil
dobândit în timpul căsătoriei. În plus, lipsa unei hotărâri de partaj după desfacerea căsătoriei
menţine caracterul de bun comun al autoturismului dobândit de cei doi soţi în timpul căsătoriei.
Lipsa unui proceduri succesorale după decesul lui B. nu afectează dreptul de proprietate al
reclamantei asupra cotei - părţi din coproprietatea forţată a bunului dobândit în timpul
căsătoriei. Eludând toate aceste aspecte, instanţa a apreciat mai mult latura morală, sensibilă a
stării de fapt expusă de reclamantă, starea de fapt care, prin prisma înscrisurilor anterior
precizate, este – în opinia recurentei – departe de a corespunde realităţii.
A reţinut prima instanţă, în mod eronat, că „declaraţia de impunere nu poate produce
efecte faţă de reclamantă”. Lucru total eronat, raportat la faptul că pentru bunurile deţinute de
soţi, în devălmăşie, bunuri comune dobândite în timpul căsătoriei, impunerea nu se face separat,
pe cote părţi, ci o singură impunere, pe numele unuia dintre soţi. A susţinut recurenta că toate
neglijenţele reclamantei au fost interpretate de instanţă în sens pozitiv: respectiv, lipsa unei
hotărâri de partaj şi lipsa dezbaterii succesiunii după defunct au căpătat efecte pozitive prin
prisma analizei instanţei, deşi în realitate sunt dovezi clare a lipsei de interes a reclamantei
asupra clarificării situaţiei bunurilor deţinute în proprietate.
A solicitat a se observa că toate actele contestate au fost emise cu respectarea
dispoziţiilor legale în materie. Impunerea reclamantei nu a vizat statutul său de fostă soţie a
defunctului B., ci calitatea sa de coproprietar al autoturismului dobândit în timpul căsătoriei
sale cu fostul său soţ.
Faţă de toate aceste reţineri, având în vedere înscrisurile noi depuse, ataşate recursului
care atestă clar faptul că reclamanta a deţinut autoturismul până la data de 22.06.2018,
momentul distrugerii, precum şi faptul că atât reclamanta cât şi martorul au dezinformat
instanţa, a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei instanţei de fond şi, în rejudecare,
respingerea acţiunii ca nefondată.
Prin întâmpinarea depusă la 22 martie 2019, reclamanta intimată A. a solicitat
respingerea recursului ca nefondat şi neîntemeiat şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală
şi temeinică.
În susţinerea acestui punct de vedere a precizat că în mod corect instanţa de fond a
apreciat ca fiind întemeiată cererea formulată şi a dispus anularea Deciziei de impunere pentru
obligaţiile de plată accesorii nr.79935/80533 din 02.03.2017 emisă de Municipiul X., precum
şi a Deciziei de impunere pentru anul 2017 înregistrată sub nr. 80061/80533 din 02.03.2017,
emisă de aceeaşi instituţie, ambele acte administrativ fiscale privind reclamanta şi pe fostul soţ,
B. (decedat în anul 2006) şi anularea Dispoziţiei de Primar privind respingerea contestaţiei
administrative nr.2882/08.11.2017, reţinând că în cauza sunt date mai multe motive de
nelegalitate ale actelor administrativ fiscale contestate.
Trebuie avut în vedere faptul că instanţa de fond a dispus anularea Deciziei de impunere
pentru obligaţiile de plată accesorii nr.79935/80533 din 02.03.2017 emisă de Municipiul X. pe
numele reclamantei şi a numitului B. deoarece în conţinutul acesteia nu este indicat în mod
concret documentul în care s-a individualizat creanţa principală, astfel încât nu se pot verifica
obligaţiile fiscale accesorii sub aspectul existenţei lor, cuantumului acestora şi al
prescriptibilităţii acestora, şi numai din acest singur considerent se impune anularea deciziei de
impunere respective, fiind un motiv de nelegalitate a acesteia.
În conţinutul memoriului de recurs, s-a reluat de către Municipiul X. susţinerea potrivit
căreia declaraţia de creanţă care a generat stabilirea obligaţiilor fiscale în reclamantei ar fi
declaraţia completată de fostul său soţ, B. la data de 08.06.1995, prin care acesta a solicitat
înregistrarea în evidenţele fiscale ale instituţiei anterior menţionate a autoturismului marca ...
înmatriculat sub numărul ....
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Ori, cu privire la această susţinere, intimata a înţeles să invoce puterea de lucru judecat
generată de decizia civilă nr. 649/09.05.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr.
..../314/2017 (părţi în dosar fiind reclamanta din prezenta cauză, în calitate de contestatoare a
titlului executoriu nr. 71050/141431 şi a somaţiei nr. 71049/141431, emise la data de
07.06.2017 şi Municipiul X., în calitate de intimat), lucru de altfel avut în vedere şi de instanţa
de fond.
Interpretarea potrivit căreia persoanele căsătorite ar avea un rol fiscal comun este lipsită
de logică şi sfidează prevederile legale.
Trebuie avut în vedere că fiecare persoană este identificată cu CNP propriu, putând avea
bani proprii dinaintea căsătoriei, iar referitor la cele dobândite după căsătorie în cazul de faţă
pot opera prevederile art.329 Cod civil, ori declaraţia unuia dintre soţi nu poate constitui izvor
de obligaţii pentru celălalt soţ.
A menţionat intimata faptul că, anterior datei de 07.06.2017, când s-au emis primele
acte de executare silită împotriva sa şi a lui B. (decedat din anul 2006), nu a fost informată
despre existenţa vreunei creanţe fiscale cu privire la mijlocul de transport în cauză şi de
asemenea nu s-a făcut dovada comunicării în modalitatea reglementată expres de art.47 din
Legea nr.207/2015 a unei decizii de impunere pentru ca aceasta să îi fie opozabilă, să producă
efecte şi să poată constitui titlu de creanţă ce ar putea sta la baza întocmirii unui titlu executoriu.
În sprijinul susţinerilor sale am depus la dosarul cauzei cererea adresată Municipiului X.
înregistrată sub nr. 102049/30.06.2017 de a i se comunica decizia de impunere care a stat la
baza emiterii primului titlu executoriu înregistrat sub nr. 71050/141431 şi a somaţiei nr.
71049/141431 emise la 07.06.2017 (care a fost anulat cu caracter definitiv de Tribunalul
Suceava), fiindu-i comunicate la data de 08.08.2017 Decizia de impunere pentru obligaţiile de
plată accesorii nr.79935/80533 din 02.03.2017 şi respectiv Decizia de impunere pentru
stabilirea impozitelor pentru anul 2017 înregistrată sub nr.80061/80533 din data de 02.03.2017.
Având în vedere considerentele expuse instanţa de fond a apreciat că Decizia
nr.79935/80533 din data de 02.03.2017 are caracter nelegal.
În ceea ce priveşte Decizia de impunere pentru anul 2017 înregistrată sub nr. 80061/
02.03.2017, comunicată tot la data de 08.08.2017, de asemenea este considerată de către prima
instanţă ca fiind nelegală atâta timp cât mijlocul de transport respectiv nu a făcut obiectul
partajului de bunuri comune, în evidenţele Municipiului X. el figurând pe rolul fiscal al fostului
soţ al reclamantei, B., raportat la declaraţia dată de acesta în anul 1995, neproducând efecte faţă
de aceasta.
S-a apreciat că, în lipsa unui act de partaj realizat prin act notarial sau hotărâre
judecătorească conform căruia bunul să treacă în proprietatea exclusivă a reclamantei, apare ca
nelegală emiterea unei decizii de impunere prin care s-a stabilit în sarcina sa obligaţia de plată
a impozitului integral aferent anului 2017 pentru autoturismul înmatriculat pe numele lui B.
Totodată s-a susţinut că dat fiind faptul că fostul soţ a decedat în anul 2006, fără a se
dezbate succesiunea, acesta neavând de altfel în proprietate alte bunuri mobile sau imobile, nu
s-a modificat situaţia sa juridică, fiind în stare de devălmăşie. Drept urmare, a susţinut intimata
că nu poate fi obligată la plata impozitului pe mijlocul de transport respectiv.
În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate invocat în faţa instanţei de fond care are în
vedere faptul că debitele pretinse de intimată sunt de mult prescrise, acesta nu a fost supus
analizei acesteia fiind considerate prioritare alte aspecte de nelegalitate.
În ceea ce priveşte susţinerea conform căreia ar fi încercat să inducă în eroare instanţa
cu privire la existenţa autoturismului marca ... înmatriculat pe numele lui B. intimata a arătat că
în cauză este vorba despre un autoturism fabricat în anul 1982 (care are o vechime de 37 de
ani), care a fost înmatriculat în anul 1995 pe numele fostului său soţ, care l-a şi deţinut până în
anul 1996, când a părăsit România. În acest context, maşina, cheile şi actele acesteia au rămas
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în posesia rudelor sale care domiciliază în satul .., ei folosind-o sporadic până în anul 2002 când
aceasta a suferit defecţiuni majore şi nefiind găsite piese de schimb pentru a fi reparată, a fost
abandonată pe un teren viran din spatele curţii aparţinând părinţilor lui B.
Nemaiprezentând interes pentru a fi reparată datorită costurilor mari, aceasta a rămas
abandonată aşa cum s-a arătat anterior, ultima inspecţie tehnică periodică obligatorie pentru
autoturismul înmatriculat sub nr. ..., pe numele lui B., fiind efectuată la data de 01.08.2011 (cu
o valabilitate de 2 ani) în cadrul staţiei ce a aparţinut societăţii S.C. D. S.R.L., fapt confirmat
de răspunsul trimis de Registrul Auto Român, la solicitarea instanţei de fond.
A arătat intimata că, în contextul în care a primit la adresa de domiciliu la data de
09.06.2017 titlul executoriu nr.71050/141431 şi somaţia nr.71049/141431 prin care era
înştiinţată că trebuie să achite suma de 4.769,94 lei cu titlu de impozit pe mijloc de transport,
ulterior fiind emis un al doilea titlu executoriu înregistrat sub nr.71050/150461 din 02.11.2017
şi o somaţie pentru suma de 4.940,87 lei (din care 2090,66 lei reprezintă debit restant, iar
2.850,21 lei accesorii), ambele contestate în instanţă, a luat legătura cu rudele fostului soţ,
aducându-le la cunoştinţă despre faptul că a fost somată să plătească acele sume de bani care
erau într-un cuantum destul de mare, situaţie în care acestea i-au spus că mai deţin câteva
elemente din caroseria maşinii abandonate ca urmare a faptului că persoana care strângea fierul
vechi în localitate nu a mai venit după acesta, aşa încât în luna iunie 2016 a predat la un centru
de colectare de fier vechi elementele de caroserie, fiindu-i eliberată o dovadă în acest sens, după
care a formulat cerere de scoatere din evidenţele Municipiului X. a autoturismului marca ...
pentru a nu mai primi alte titluri executorii.
Cu toate acestea, contrar susţinerilor recurentei din memoriul depus la dosar, instituţia
sus-menţionată a mai emis două titluri executorii şi două somaţii pe numele său titlul executoriu
nr.71483/178624 din 11.07.2018 şi titlul executoriu nr.71483/195805 din 23.10.2018), ambele
contestate la instanţă, fiind dispusă suspendarea executării silite.
Mai mult, data de 03.08.2018 recurentul i-a pus chiar poprire pe contul personal în care
i se virează salariul (singura sa sursă de a se întreţine) în baza adresei de înfiinţare a popririi nr.
l19982/03.08.2018, fără a fi înştiinţată în prealabil despre acest aspect.
A mai arătat intimata că, ulterior pronunţării soluţiei în prezentul dosar de către
Tribunalul Suceava prin care s-a dispus anularea Deciziei nr.79935/80533 din 02.03.2017 şi a
Deciziei de impunere pentru anul 2017, ambele vizând impozitul pentru autoturismul marca ..,
Municipiul X. a emis o altă decizie de impunere înregistrată sub nr.280075/102 din 28.11.2018
prin care i s-a stabilit obligaţia de plată faţă de bugetul local reprezentând impozit pentru acelaşi
autoturism în sumă de 1.120 lei şi respectiv 474,50 lei reprezentând accesorii aferente anilor
2013-2018.
Examinând cu prioritate excepţia lipsei de interes a recurentului în promovarea căii
de atac, conform art. 237 alin. 2 pct.1 și art. 248 Cod procedură civilă, Curtea reține că în
conformitate cu art. 32 Cod procedură civilă pentru exercitarea unei acțiuni în justiție și pentru
dobândirea calității de parte în proces autorul cererii trebuie să justifice un interes. Potrivit art.
33 Cod procedură civilă „Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi
actual”.
Prin interes se înţelege folosul practic, material sau moral, urmărit de cel care a pus în
mişcare acţiunea civilă, indiferent de forma concretă de manifestare a acesteia - cerere în justiţie
sau apărare de fond ori procedurală.
Pentru a stabili dacă recurenta are interes în exercitarea prezentului recurs, instanţa
trebuie să prefigureze folosul efectiv pe care aceasta l-ar obţine în ipoteza admiterii formei
procedurale exercitate. Or, în condițiile în care excepția lipsei de interes a fost invocată pe
considerentul emiterii unui act administrativ fiscal ulterior admiterii acțiunii de fond, Curtea
apreciază că recurenta-pârâtă se situează pe poziția părții care a pierdut procesul, de vreme ce
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acțiunea formulată împotriva sa a fost admisă, astfel încât emiterea unui nou act administrativ
este lipsit de relevanță juridică în prezenta cauză.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursul nu este fondat, având în vedere
următoarele considerente:
Cu titlu prealabil, Curtea reține că emiterea actelor administrativ fiscale ce fac obiectul
acțiunii în anulare a avut ca premisă declarația de impunere dată de B. la data de 08.06.1995,
fostul soț al reclamantei.
Pornind de la această premisă a emiterii deciziilor de impunere și în limita criticilor
formulate de recurent, Curtea reține că declarația de impunere constituie înscrisul întocmit de
către contribuabil în care se declară veniturile realizate sau bunurile deținute, pe baza căreia se
calculează cuantumul impozitului datorat bugetului local.
Dar declarația fiscală nu este un simplu înscris, ci un act juridic care nu reprezintă
altceva decât forma exteriorizată a manifestării de voință a plătitorului de impozite, prin care
acesta fie stabilește impozitul datorat, fie oferă numai datele necesare stabilirii de către organul
fiscal a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorată bugetului. Astfel, conform
art. 102 alin. 3 din Legea nr. 207/2015 „Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a completa
declaraţia fiscală înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de
formular, corespunzătoare situaţiei sale fiscale. Declaraţia fiscală se semnează de către
contribuabil/plătitor sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia.” În mod
similar aceste dispoziții au fost reglementate și în art. 82 alin. 3 din OG nr. 92/2003.
Din punct de vedere juridic, ca efect al depunerii declarației fiscale, se naște dreptul
organului fiscal de a proceda la stabilirea impozitului pe baza datelor din declarație sau dreptul
organului fiscal de a pretinde plata impozitului.
Această interpretare decurge din faptul că în reglementarea Codului de procedură fiscală
declarația fiscală este asimilată deciziei de impunere.
Cu alte cuvinte raportul juridic de drept fiscal, care naște drepturi și obligaţii corelative,
se leagă între declarant și organul fiscal, fiind exclusă posibilitatea ca acesta din urmă să se
îndrepte împotriva altor persoane.
Chiar dacă s-ar presupune că numitul B. a făcut declarația de impunere în baza unui
mandat tacit, mandatul convențional între soți a încetat la data rămânerii definitive și irevocabile
a sentinței prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei prin divorț.
Prin urmare, instanța de fond a făcut o corectă aplicare a legii, ceea ce conduce la
concluzia că motivele de recurs întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură
civilă sunt neîntemeiate.
Față de aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă și art. 20
din Legea nr. 554/2006 va respinge recursul ca nefondat.
Ca parte căzută în pretenţii, recurentul va fi obligat în temeiul dispoziţiilor art. 453 Cod
procedură civilă, să plătească intimatei cheltuieli de judecată.
34. Decizie de impunere. Cheltuieli cu prestări servicii reclamă nedeductibile fiscal.
Rezumat:
Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru
determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile
efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte
normative în vigoare. Alin. (4) al art. 21 prevede că nu sunt deductibile: … m) cheltuielile cu
serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care
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contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate
şi pentru care nu sunt încheiate contracte”. Pentru a stabili caracterul deductibil/ nedeductibil
al cheltuielilor, acestea trebuie să fie efectuate în scopul realizării de „venituri” şi nu în scopul
creşterii cifrei de afaceri, acest din urmă indicator crescând în mod firesc odată cu derularea
contractelor la care s-a făcut referire mai sus. Cheltuieli de reclamă avansate în cuantum
semnificativ faţă de posibilităţile financiare ale recurentei, exclusiv pentru creşterea cifrei de
afaceri, iar nu pentru a se reflecta în veniturile obţinute, nu pot fi apreciate ca justificate.
(Dosar 5618/86/2017, decizia nr. 418 din 15.05.2019)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
şi înregistrată sub nr. 5.../86/2017 din data de 10 iulie 2017, reclamanta S.C. A. S.R.L., în
contradictoriu cu pârâta Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice - prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice, a solicitat:
- anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de
inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-VS 116/12.02.2014, a Deciziei de nemodificare
a bazei de impunere din 2014, a Raportului de inspecţie fiscală nr. F - SV 84/12.02.2014 şi a
Dispoziţiei de măsuri obligatorii din 2014;
- anularea Deciziei nr. 5036/25.01.2017 privind soluţionarea contestaţiei formulate de
reclamantă, înregistrată iniţial la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice sub nr.
DR/5897 din 10.03.2014 şi reînregistrată sub nr. ISR_REG 30825 din 18.10.2016, prin care s-a
dispus respingerea contestaţiei formulată împotriva Deciziei de impunere nr. F-VS 116/
12.02.2014 pentru suma de 525.774 lei reprezentând: 123.549 lei impozit pe profit, 98.628 lei
dobânzi aferente impozitului de profit, 18.532 lei penalităţi de întârziere aferente impozitului pe
profit, 146.714 lei taxă pe valoare adăugată, 116.343 lei dobânzi aferente taxei pe valoare
adăugată, 22.088 lei penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată;
- restituirea sumei de 315.203 lei, conform art. 117 Cod procedură fiscală 2003 şi art. 168
Cod procedură fiscală 2015, împreună cu dobânda fiscală datorată, conform art. 124 Cod
procedură fiscală 2003 şi art. 182 Cod procedură fiscală 2015, de la data fiecărei plăţi şi până la
restituirea efectivă a debitului datorat;
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată pricinuite de proces.
Prin întâmpinarea depusă la 20 septembrie 2017 pârâta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice - prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a solicitat respingerea
acţiunii ca nefondată.
Prin sentinţa nr. 1078 din 25 octombrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins ca nefondată acţiunea având ca obiect „contestaţie act
administrativ”, formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L. prin lichidator judiciar MGA B. SPRL
în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, reclamanta a promovat recurs, criticile sale
vizând următoarele aspecte:
Prin Decizia de impunere F-SV116 /12.02.2014 s-au stabilit în sarcina sa obligaţii
fiscale suplimentare în sumă totală de 525.774 lei, reţinându-se că a înregistrat cheltuieli în
valoare totală de 900.579,52 lei (772.180 lei în anul 2009 şi TVA aferentă 146.714 lei),
reprezentând prestări servicii conform contractelor nr.0501/2009, nr.0202/2009, nr. 3103/ 2009,
nr.309/2009, nr.3103/2009, nr.74/2008, fără să dețină documente justificative din care să
rezulte natura serviciilor, necesitatea efectuării acestor servicii şi prestarea efectivă a serviciilor,
motiv pentru care organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile din punct de vedere
fiscal aceste cheltuieli şi nu au acordat dreptul de deducere a TVA aferent.
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În opinia recurentei, instanţa de fond a aplicat greşit normele de drept material, art.21
alin. l şi 2 din Legea nr. 571/2003 şi cele cuprinse în art.21 alin. 4 lit. m) din aceeaşi lege, deși
argumentul necesitaţii serviciilor de publicitate - ce aveau ca scop promovarea reclamantei şi
care au produs un venit impozabil în 2009, cel mai mare din toţi anii de activitate a societăţii a fost pe deplin confirmat de înscrisurile administrate în probațiune în cauză, dar şi de
concluziile cuprinse în cele două rapoarte de expertiză, cel extrajudiciar şi cel judiciar, fiscalcontabil. Astfel, doamnele expert C. şi D., în urma analizării tuturor documentelor societăţii
recurente au concluzionat că sunt deductibile cheltuielile de reclamă şi publicitate pe bază de
factură şi de contract, respectiv în baza documentelor care dovedesc prestarea serviciilor către
S.C. E. S.R.L., că justificarea deducerii taxei pe valoarea adăugată s-a făcut în baza dispoziţiilor
legale, serviciile de care a beneficiat recurenta fiind necesare şi în folosul creşterii activităţii
desfăşurate, acest aspect rezultând şi din creşterea cifrei de afaceri pentru perioada 2007-2010.
A solicitat admiterea recursului astfel cum a fost formulat.
Prin întâmpinarea depusă la 31 ianuarie 2019 (filele 132-134), intimata Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a
solicitat respingerea recursului apreciind că în mod legal a reţinut prima instanţa faptul ca în
cauză nu a fost dovedită necesitatea efectuării serviciilor de promovare a firmei.
A precizat că în cazul cheltuielilor cu reclamă şi publicitate, existenţa contractelor nu
este suficientă pentru încadrarea acestor cheltuieli ca fiind deductibile fără îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art. 21, alin. 4, lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
A inserat prevederile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi a susţinut că simpla achiziţie a unui bun şi/sau serviciu
pe numele persoanei impozabile nu constituie şi o prezumţie a utilizării în scop economic a
bunului sau serviciului achiziţionat, respectiv pentru desfăşurarea unei activităţi economice care
să dea naştere la profit impozabil şi operaţiuni taxabile.
La data de 6 martie 2019 d-na D., în calitate de expert desemnat în dosarul de fond, a
depus la Curtea de Apel Suceava contestaţie împotriva încheierii de şedinţă din data de 11
octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Suceava prin care instanţa a dat curs cererii formulate
de apărătorul ales al reclamantei – avocat F. - de cenzurare a onorariului expertului.
A susţinut că cenzurarea onorariului său este una total nejustificată, cu atât mai mult, cu
cât, studiind dosarul cauzei, nu a constatat să existe vreo probă depusă care să susţină cererea
de reducere, iar instanţa de judecată, în virtutea rolului său activ, era obligată să verifice şi să
constate temeinicia unor afirmaţii nu să ţină cont de trimiterea făcută la dosarul nr. 5.../86/2017
apreciat de apărătoarea reclamantei ca fiind unul similar.
A precizat că raportul de expertiza pe care l-a depus conţine 22 de pagini şi 5 Anexe şi
reprezintă chintesenţa studiului şi expertizării tuturor documentelor analizate şi puse la
dispoziţie, a concluziilor la care a ajuns aşa încât consideră că, timpul justificat şi calculat de
100,5 ore alocate lucrării este în totalitate şi real, motiv pentru care a solicitat achitarea în
integralitate a onorariului în valoare 18211,00 lei, valoare din care s-a achitat doar suma de
8000,00 lei, rămânând de achitat valoarea de 10211.00 lei.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a
motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursul nu este fondat, iar contestaţia
formulată de expert este inadmisibilă, având în vedere următoarele considerente:
Potrivit art. 23 alin. (1) din O.G. nr.2/2000, „Onorariul definitiv pentru expertiza
tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de
complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al
expertului sau al specialistului.”
În speţa dedusă judecăţii, expertiza a fost dispusă de prima instanţă, astfel că dezbaterile
privind onorariul expertului puteau avea loc până la pronunţarea sentinţei – expertul având
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posibilitatea de a se prezenta în instanţă – legea procesual-civilă nereglementând o procedură
de contestare a onorariului definitiv cuvenită expertului în procedura de recurs.
Astfel, potrivit art.458 Cod de procedură civilă, „Căile de atac pot fi exercitate numai
de părţile aflate în proces care justifică un interes, în afară de cazul în care, potrivit legii, acest
drept îl au şi alte organe sau persoane.” Ori, cum expertul numit de instanţă nu are calitatea
de „parte în proces”, iar potrivit art.16 alin. 2 din Legea nr.304/2004 „Hotărârile judecătoreşti
pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi exercitate conform
dispoziţiilor legale”, Curtea va respinge contestaţia formulată de expert, ca inadmisibilă.
Cu privire la fondul recursului, Curtea constată că esenţa cauzei constă în a stabili dacă
cheltuielile efectuate de recurentă în valoare totală de 900.579,52 lei, din care 772.180 lei
înregistrată în anul 2009 şi taxa pe valoarea adăugată aferentă în sumă de 146.714 lei,
reprezentând prestări servicii conform contractelor nr. 0501/2009, nr. 0202 din 02.02.2009, nr.
3103/31.03.2009 si nr. 309/03.09.2009, sunt sau nu deductibile fiscal.
Astfel, potrivit art. 21 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în vigoare
pentru anul fiscal 2009, „Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele
reglementate prin acte normative în vigoare”.
Conform alin.(2) „Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri…d)
cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau
serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor
necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă
şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru
încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii
acordate cu scopul stimulării vânzărilor”.
De asemenea, alin.(4) al art. 21 prevede că: „Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile
…: m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de
servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul
activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte”.
Reclamanta recurentă susţine în recurs că, în urma derulării acestor contracte privind
servicii de reclamă şi publicitate, cifra de afaceri aferentă anului 2009 a crescut la 3.009.560
lei, faţă de 2.101.693 lei în anul 2008.
Curtea reţine însă că, pentru a stabili caracterul deductibil/ nedeductibil al cheltuielilor,
acestea trebuie să fie efectuate în scopul realizării de „venituri” şi nu în scopul creşterii cifrei
de afaceri, acest din urmă indicator crescând în mod firesc odată cu derularea contractelor la
care s-a făcut referire mai sus.
De asemenea, aşa cum corect a reţinut şi tribunalul, alocarea unui buget mai mult decât
consistent pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate ar fi trebuit să se reflecte în beneficiile
obţinute, respectiv un profit în creştere sau creşterea portofoliului de clienţi ai reclamantei, ceea
ce în cauza de faţă nu s-a dovedit.
În concluzie, faţă de cuantumul semnificativ al sumei alocate pentru reclamă şi
publicitate în raport de posibilităţile financiare ale recurentei, Curtea constată că, în mod legal
organul fiscal a considerat aceste cheltuieli ca nedeductibile fiscal, întrucât nu s-a putut justifica
necesitatea prestării acestora şi, în consecinţă, nu au fost efectuate în scopul realizării de venituri
impozabile.
Având în vedere cele de mai sus, în baza art.498 din Codul de procedură civilă, recursul
va fi respins, ca nefondat, iar contestaţia expertului, ca inadmisibilă.
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35. Decizie de impunere impozit construcţie. Motivarea deciziei. Informarea
contribuabilului cu privire la baza de impozitare şi modul de calcul.
Rezumat:
În conţinutul deciziei de impunere trebuie să fie indicate baza de impozitare şi modul
de calcul al impozitului pe clădiri, în lipsa informării reclamantului cu privire la baza de
impozitare şi la modul de calcul al impozitului pe clădiri, în absenţa acestora emiterea deciziei
având loc prin încălcarea dreptului reclamantului de a fi ascultat şi de a-şi formula apărări
anterior emiterii deciziei şi al principiului certitudinii impunerii. La data emiterii deciziei de
impunere contestată, organul fiscal avea înregistrate declaraţiile fiscale precum şi raportul de
evaluare al imobilului proprietatea reclamantului, aşa încât acesta nu putea să le ignore, în
condiţiile în care conţinutul lor oferă informaţii relevante în vederea stabilirii situaţiei fiscale
reale a construcţiei.
(Dosar 2008/86/2018, decizia nr. 419 din 5.06.2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 30 mai 2018 sub nr.
../86/2018, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul Municipiul B. prin primar, în temeiul
Legii nr. 207/2015 şi a Legii nr. 554/2004, a solicitat să se dispună suspendarea executării
efectelor deciziilor de impunere nr. 75383/31.01.2018 pentru anii 2016-2018 şi nr. 75383/
71646 din 26.01.2018 referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi anularea în parte a deciziei
de impunere nr. 75383/31.01.2018 pentru anii 2016-2018 pentru stabilirea impozitelor/taxelor
datorate de persoanele fizice întocmită de organul fiscal local din cadrul Primăriei mun. B. în
sensul exonerării de la obligaţia de plată a următoarelor creanţe fiscale: sumele de 7918 lei
reprezentând impozit pe clădiri aferent anului 2016 şi suma de 7918 lei reprezentând impozit
pe clădiri aferent anului 2017, anularea deciziei nr. 75383/71646 din data de 26.01.2018
referitoare la obligaţiile de plată accesorii, anularea dispoziţiei nr. 1385/20.04.2018 privind
respingerea contestaţiei, precum şi plata cheltuielilor de judecată.
Pârâtul Municipiul B. prin primar, prin întâmpinarea depusă la data de 2 iulie 2018, a
solicitat respingerea cererii de suspendare, ca nefondată, raportat la prevederile art. 14 şi 15 din
Legea nr. 554/2004 şi pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestaţiei, ca nefondată.
Prin sentinţa nr. 1210 din 22 noiembrie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtul
Municipiul B. prin Primar a anulat Dispoziţia nr. 1385/20.04.2018 emisă de Primarul
Municipiului B, şi pe cale de consecinţă: a anulat în parte Decizia de impunere nr. 75383/
31.01.2018 pentru anii 2018-2018 în sensul înlăturării sumei de 7918 lei, corespunzătoare
impozitului pe clădiri pe anul 2016, şi al înlăturării sumei de 7918 lei, corespunzătoare
impozitului pe clădiri pe anul 2017. Prin aceeaşi sentinţă a fost dispusă anularea Deciziei nr.
75383/71646 din 26.01.2018 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, decizie îndreptată
potrivit îndreptării de eroare materială nr. 70100/24.04.2018 şi suspendarea executării deciziilor
nr. 75383/31.01.2018 şi nr. 75383/71646 din 26.01.2018 până la soluţionarea definitivă a
cauzei, obligând pârâtul să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 870 lei.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a promovat recurs pârâtul Municipiul B. prin
primar.
Motivând recursul formulat împotriva măsurii suspendării dispuse de prima instanţă,
recurentul a susţinut că judecătorul fondului a aplicat eronat normele de drept material la situaţia
analizată reţinând greşit că deciziile de impunere sunt nelegale, inclusiv sub aspectul dublei
impuneri. Mai mult decât atât, instanţa a reţinut că este dovedită paguba iminentă întrucât actele
contestate produc efecte patrimoniale dar şi conduita organului fiscal.
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Faţă de motivele ce au stat la baza suspendării actelor contestate, a solicitat să se observe
două aspecte, esenţiale în opinia recurentului în primul rând, contestatorul, prin motivarea
cererii de suspendare, nu a făcut dovada îndeplinirii niciuneia dintre condiţiile impuse de
legiuitor care să justifice măsura suspendării şi în al doilea rând, în mod esenţial, recuperarea
debitelor restante pe calea executării silite este o măsură legală pe care organul fiscal o
utilizează în momentul în care impozitul nu a fost achitat la timp. A precizat că la data de 19
octombrie 2017 organul de specialitate din cadrul instituţiei a emis somaţia nr. 71049/ 150176
şi titlul executoriu nr. 71050/150176. Acestea cuprindeau debitul restant în cuantum de 1112
lei plus majorările de întârziere calculate la data de 19 octombrie 2017- 44,48 lei.
Cu privire la condiţia cazului bine justificat, a învederat recurentul, Înalta Curte 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 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; 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.
Paguba iminentă, efectivă invocată de reclamant în susţinerea cererii sale ar trebui
cuantificată sau măcar aproximată. Condiţia pagubei iminente presupune producerea unui
prejudiciu material viitor şi previzibil, greu sau imposibil de reparat. Înalta Curte a precizat că
iminenţa producerii unei pagube nu se prezumă, ci trebuie dovedită de persoana lezată, sub
acest, aspect fiind lipsite de relevanţă motivaţiile generale, apreciative la modul universal.
A susţinut recurentul că în mod greşit instanţa a considerat că paguba iminentă este
dovedită doar prin faptul că, în mod corect, instituţia a luat măsurile legale care se impun în
cazul în care debitul ajunge la scadenţă.
A solicitat admiterea recursului formulat asupra măsurii dispuse de instanţa de fond
având ca obiect suspendarea actelor administrative, modificarea acestei măsuri în sensul
respingerii cererii de suspendare pe considerentul că în cauză nu sunt date motivele cazului bine
justificat şi a pagubei iminente care ar impune măsura excepţională a suspendării.
Motivând recursul formulat împotriva măsurii anulării recurentul a susţinut că instanţa
de fond a aplicat în mod eronat normele de drept material la situaţia analizată reţinând greşit că
deciziile de impunere sunt nelegale inclusiv sub aspectul dublei impuneri.
În ceea ce priveşte dubla impunere s-a susţinut că în mod greşit prima instanţă a
considerat că este dovedit faptul că organul fiscal a procedat la dubla impozitare a reclamantului
în ceea ce priveşte impozitul pe construcţii.
În urma constatării faptului că existau persoane fizice care pretindeau că nu au
cunoştinţă despre obligaţia completării declaraţiei de impunere pentru stabilirea impozitului pe
clădiri cu destinaţia mixtă sau nerezidenţială, pe parcursul anului 2017, organul fiscal a efectuat
deplasări şi verificări pe teren, în urma unui astfel de demers constatându-se că cel puţin o parte
din imobilul situat în municipiul B., str. .. nr. .. are destinaţie nerezidenţială, în interiorul
acestuia funcţionând o cafenea şi un cabinet de avocatură. Urmare a prezentării reclamantului
la Serviciul fiscalitate la 15 noiembrie 2017 şi a completării declaraţiei de impunere pe clădiri
cu destinaţia mixtă/ nerezidenţială, organul fiscal a procedat la recalcularea/ stabilirea
impozitului pe clădiri, astfel încât la acea dată impozitul pe clădiri a fost în cuantum de 14.724
lei la care sau adăugat majorări de întârziere de 1450,83 lei.
A precizat recurentul că în conformitate cu prevederile art. 165 Cod procedură fiscală,
suma achitată cu titlu de impozit pe clădiri la data de 29.11.2017 a stins parţial debitul restant
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al anului 2016, aşa încât la 31.12.2017 contribuabilul figura cu un debit restant de 13.567,52 lei
şi majorări de întârziere de 1.586,51 lei, neputând fi vorba despre o dublă impozitare.
În ceea ce priveşte modalitatea de calcul a impozitului pe clădiri a susţinut recurentul
că în mod eronat a reţinut prima instanţă că nu a fost calculat în mod corect.
A precizat recurentul că impozitul pe clădiri cu destinaţie mixtă este reglementat de art.
459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi,
dat fiind faptul că reclamantul nu a depus în termenul prevăzut de lege raportul de evaluare
având ca obiect clădirea cu destinaţie mixtă, pentru anii 2016-2017, au devenit aplicabile şi
prevederile art. 457 şi 458 din acelaşi Cod Fiscal.
Prin întâmpinarea depusă la 1 martie 2019, intimatul a invocat în primul rând excepţia
nulităţii, pentru nemotivare a recursului ce priveşte măsura suspendării.
În motivarea excepţiei a susţinut că, condiţia legală a dezvoltării motivelor de recurs
implică determinarea greşelilor imputate instanţei de fond, însă în cauză nu se poate considera
că afirmaţiile generice ale recurentei reprezintă o motivare în sensul exigenţelor legale.
Pe fond, intimatul a arătat că în cauză sunt pe deplin îndeplinite condiţiile legale pentru
acţiunea în suspendare în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, respectiv cazul bine justificat (nelegalitatea deciziei) şi paguba iminentă, cât şi
condiţia plăţii unei cauţiuni, ce a fost depusă la termenul stabilit de instanţă.
Cu privire la recursul promovat împotriva soluţiei de anulare, în opinia intimatului, nici
acesta nu este fondat.
În susţinerea acestui punct de vedere intimatul a arătat că prin decizia de impunere
pentru anii 2016-2018 pentru stabilirea taxelor datorate de persoane fizice au fost stabilite
creanţe fiscale suplimentare faţă de cele constând în impozit pe clădiri, stabilite prin deciziile
aferente anilor 2016 şi 2017 (necomunicate), debitul fiind achitat integral; că la data emiterii
somaţiei şi titlului executoriu din 18 octombrie 2017 nu figura nici o restanţă de plată la
impozitul pe clădiri şi că nu s-a depus vreo dovadă a verificării în teren a situaţiei de fapt, cu
atât mai mult cu cât organul fiscal nu are competenţe în ceea ce priveşte constatările referitoare
la persoanele fizice.
Prin încheierea de şedinţă din 17 aprilie 2019, instanţa a respins excepţia nulităţii
recursului cu privire la măsura suspendării, apreciind că recursul cu privire la această măsură
răspunde exigenţelor de motivare prevăzute de lege.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursurile nu sunt fondate, având în vedere
următoarele considerente:
Potrivit contestaţiei promovate, recurentul contestator a formulat critici de nelegalitate
cu privire la modalitatea în care s-a stabilit şi calculat impozitul pe clădiri aferent anilor fiscali
2016-2017 potrivit Deciziei de impunere nr. 75383 din 31 ianuarie 2018, precum şi a
accesoriilor stabilite prin Decizia nr. 75383/71646/2018.
Art. 495 introdus prin Legea nr. 227/2015 privind Noul Cod fiscal reglementează regulile
în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, sens în care, la lit. a)
stabileşte: „a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de
31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor
publice şi al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în
termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
prezentului cod.”
Art. 171 din Normele Metodologice de aplicare a art. 495 a Noului Cod fiscal detaliază,
înscrisurile pe care trebuie să le depună persoanele fizice care se află în situaţia reglementată
de dispoziţiile art. 495 din Noul Cod fiscal.
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Faţă de cerinţele şi datele limită pentru depunerea declaraţiilor în vederea stabilirii
impozitului pe clădiri, reclamantul a depus cu întârziere aceste declaraţii, respectiv la datele de
20 noiembrie 2017 (înregistrată sub nr. 128410) şi respectiv la 26 ianuarie 2018 (înregistrată
sub nr. 74651) la aceasta din urmă ataşând şi raportul de evaluare a imobilului din Suceava, str.
.. nr. .. din care rezultă valoarea impozabilă a acestei clădiri precum şi faptul că această clădire
este cu destinaţie mixtă.
În ipoteza nedepunerii declaraţiilor de impunere la termenele stabilite prin lege, organul
fiscal este îndreptăţit să procedeze la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale, prin decizie de
impunere (art. 107 alin. 1 Cod procedură fiscală), iar pentru clarificarea şi stabilirea reală a
situaţiei fiscale a contribuabilului organul fiscal poate utiliza orice mijloc de probă prevăzut de
lege. (art. 6 alin. 1 Cod procedură fiscală).
La data emiterii Deciziei de impunere contestată, organul fiscal avea înregistrate
declaraţiile fiscale precum şi raportul de evaluare al imobilului proprietatea reclamantului, aşa
încât, în pofida faptului că acestea au fost depuse cu întârziere, organul fiscal nu putea să le
ignore, în condiţiile în care conţinutul lor oferă informaţii relevante în vederea stabilirii situaţiei
fiscale reale a construcţiei proprietatea reclamantului.
Curtea confirmă raţionamentul primei instanţe care constată că în conţinutul Deciziei de
impunere contestată nu se regăsesc a fi indicate baza de impozitare şi modul de calcul al
impozitului pe clădiri, identificându-se în acest sens, flagrante contradicţii în susţinerile
organului fiscal prezentate fie în Dispoziţia privind respingerea contestaţiei administrative
formulate de reclamant, fie în adresa nr. 276053 din 13 noiembrie 2018 transmisă la dosar,
urmare a solicitărilor instanţei privind explicitarea modului de calcul al impozitului pe clădiri.
Curtea confirmă de asemenea şi statuările primei instanţe cu privire la faptul că, în lipsa
informării reclamantului cu privire la baza de impozitare şi la modul de calcul al impozitului
pe clădiri, organul fiscal a emis Decizia de impunere prin încălcarea dreptului reclamantului de
a fi ascultat şi de a-şi formula apărări anterior emiterii Deciziei.
Inexistenţa datelor mai sus indicate din conţinutul Deciziei de impunere care echivalează
cu lipsa motivării actului administrativ fiscal – art. 416 Cod procedură fiscală – încălcarea
dreptului contribuabilului de a fi ascultat anterior emiterii Deciziei, precum şi încălcarea
principiului certitudinii impunerii reprezintă suficiente motive care afectează legalitatea
Deciziei, iar vătămarea reclamantului nu poate fi înlăturată decât prin anularea parţială a
Deciziei nelegale.
Cu privire la criticile recurentului care vizează măsura suspendării executării Deciziei de
impunere dispusă de prima instanţă în temeiul art. 278 (2) Cod procedură fiscală cu trimitere la
art. 15, 14 din Legea nr. 554/2004, Curtea le găseşte nefondate şi le va respinge ca atare.
Curtea face trimitere la considerentele expuse în precedent, sens în care reţine că absenţa
din conţinutul Deciziei de impunere a datelor care vizează baza de impunere şi modul de calcul
al impozitului pe clădiri aferent anilor fiscali 2016-2017, echivalează cu lipsa motivării actului
administrativ-fiscal – împrejurare care poate fi încadrată în „caz bine justificat” astfel cum este
definit de dispoziţiile art.2 (1) lit. t din Legea nr.554/2004.
Greşita aplicare a normelor fiscale în privinţa modului de calcul al impozitului pe clădiri
cu efecte patrimoniale (dubla impozitare/2017; executarea silită a creanţelor fiscale) se
încadrează în condiţia „pagubei iminentă” definită de dispoziţiile art.2 (1) lit.ş din Legea nr.
554/2004.
Îndeplinirea cumulativă a cerinţelor impuse de dispoziţiile art.14 din Legea nr. 554/2004
justifică măsura suspendării executării Deciziei de impunere, astfel încât recursul intimatei
formulat în acest sens va fi respins ca nefondat.
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36. Decizie impunere impozit construcţie în coproprietate. Individualizarea
impozitului pentru fiecare coproprietar.
Rezumat:
Sarcina fiscală se stabileşte, în mod distinct, pentru fiecare dintre deţinătorii de imobile,
indiferent dacă aceştia au calitatea de proprietari individuali ori, respectiv, de coproprietari.
Se exclude astfel posibilitatea stabilirii impozitelor în mod nediferenţiat, în comun pentru toţi
proprietarii aflaţi în indiviziune cu privire la bunul care a generat obligaţia de plată. Potrivit
art. 249 alin.4 teza a II-a şi art. 256 alin. 4 teza a II-a Cod fiscal vechi (aplicabil obligaţiilor
fiscale aferente anilor 2012-2015), proprietarul datorează impozit pentru partea de
clădire/teren deţinută în proprietate, respectiv, în cazul bunurilor comune pentru care nu se
poate stabili partea individuală, datorează o parte egală din impozitul pentru bunul respectiv.
(Dosar 1590/40/2018, decizia nr. 497 din 11.06.2019)
Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, contencios
administrativ şi fiscal, în data de 09.07.2018, reclamanţii A. şi B. în contradictoriu cu pârâţii
Municipiul C. prin primar şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale C., au formulat contestaţie
împotriva Dispoziţiei nr. 204/09.02.2018 precum şi împotriva Deciziilor de impunere pentru
stabilirea impozitelor/ taxelor datorate de persoane fizice nr. 56837/2/ 10.11.2017 pentru anii
2012, 2013, 2014, 2015, solicitând să se dispună:
- anularea Dispoziţiei nr. 204/09.02.2018 de respingere a contestaţiei înregistrate sub nr.
70437/2017, împotriva Deciziei de impunere nr. 56837/2/10.11.2017;
- anularea Deciziei de impunere privind creanţele datorate bugetului local pentru anul
2012 nr. 56837/2/10.11.2017 - în privinţa sumelor de: 903,00 lei impozit teren, 14.411,00 lei
impozit clădiri fizice noi si 2.705,00 lei taxe teren concesiuni a.c;
- anularea Deciziei de impunere privind creanţele datorate bugetului local pentru anul
2013 nr. 56837/2/10.11.2017 - în privinţa sumelor de 1035,00 lei - impozit teren, 16.527,00 lei
impozit clădiri FIZICE noi si 808,50 lei taxe teren concesiuni a.c;
- anularea Deciziei de impunere privind creanţele datorate bugetului local pentru anul
2014 nr. 56837/2/10.11.2017 - în privinţa sumelor de 1047,00 lei impozit teren si 16.720,00 lei
stabilită cu titlu de impozit clădiri fizice noi;
- anularea Deciziei de impunere privind creanţele datorate bugetului local pentru anul
2015 nr. 56837/2/10.11.2017 - în privinţa sumelor de 1047,00 lei - impozit teren si 16.720,00
lei stabilită cu titlu de impozit clădiri fizice noi;
- obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.
Pârâţii Municipiul C. şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale C. au formulat întâmpinare
prin care au invocat excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a Direcţiei de Impozite şi Taxe
Locale şi pe fond au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.
Prin sentinţa nr. 29 din 28 ianuarie 2019 Tribunalul a respins excepţia lipsei capacităţii
procesuale, a admis acţiunea formulată de reclamanţii A. şi B., în contradictoriu cu pârâţii
Municipiul C. şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale C. A anulat Dispoziţia nr. 204/9.02.2018
şi Deciziile de impunere nr. 56837/2/ 10.11.2017, emise pentru anii 2012 - 2015. A obligat
pârâţii la plata cheltuielilor de judecată - 50 lei.
Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs atât reclamanţii A. şi B. cât şi pârâţii
Municipiul C. prin primar şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale C.
În motivarea recursului lor, reclamanții A. şi B. au arătat, în esenţă, că atât timp cât
instanţa a reţinut existenţa viciilor de formă ce au determinat soluţia de anulare a deciziilor de
impunere emise în mod nelegal nr. 56837/2/2017, emise pentru anii 2012 - 2015, instanţa de
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fond nu putea să mai analizeze apărările, respectiv aspectele ce vizau fondul raporturilor
juridice de drept fiscal privind impozitul pe teren respectiv impozitul pe clădiri, considerentele
reţinute începând cu paragraful 5, pag. 9 din sentinţa atacată reprezentând considerente
excedentare, motiv de casare prevăzut de dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă.
Potrivit dispoziţiilor art. 461 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură civilă „(1) Calea de atac se
îndreaptă împotriva soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii. (2) Cu toate acestea, în cazul în
care calea de atac vizează numai considerentele hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor
probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces sau care sunt greşite ori cuprind
constatări de fapt ce prejudiciază partea, instanţa, admiţând calea de atac, va înlătura acele
considerente şi le va înlocui cu propriile considerente, menţinând soluţia cuprinsă în
dispozitivul hotărârii atacate”.
Conform art. 22 alin. 6 Cod de procedură Civilă „(6) 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".
Considerentele care reprezintă justificarea şi susţinerea necesară a soluţiei adoptate sunt
cele decisive (care se reflectă în soluţiile adoptate prin dispozitiv), dar şi cele decizorii sau cu
valoare decizională (care conţin o soluţie adoptată pe cale incidentală, cu privire la un aspect
dedus judecăţii, care a fost supus dezbaterii contradictorii a părţilor şi care doar din punct de
vedere topografic se regăsesc în considerente, fără a avea un corespondent şi într-o soluţie din
dispozitiv).
Pe lângă considerentele decisive şi decizorii, o hotărâre judecătorească poate conţine
însă şi considerente nenecesare sau supraabundente (prin care s-au dat dezlegări unor probleme
de drept care nu au legătură cu judecata acelui proces), dar şi considerente greşite ori care
reflectă constatări care prejudiciază partea (în mod evident, fără un corespondent în dispozitiv),
iar împotriva acestora legiuitorul a prevăzut la îndemâna părţilor o cale de atac care poate fi
exercitată potrivit prevederilor art. 461 alin. 2 C.proc.civ., pentru a se anihila vocaţia acestora
de a intra sub autoritatea lucrului judecat prin faptul neatacării lor.
În consecinţă, câtă vreme instanţa de fond a reţinut faptul că actele administrative fiscale
contestate (deciziile de impunere nr. 56837/2/2017, emise pentru anii 2012 - 2015) sunt lovite
de nulitate pentru motive ce ţin de aspectele de formă ale actului fiscal („tribunalul conchide că
în speţă sunt ocurente vicii în măsură să afecteze, din punct de vedere formal, valabilitatea
actelor de impunere contestate") a solicitat să se constate că, în privinţa modului de soluţionare,
instanţa era ţinută să facă aplicarea dispoziţiilor art. 248 alin. 1 C.proc.civ. „(1) Instanţa se va
pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şt asupra celor de fond care fac
inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.”
În contextul în care motivele de nulitate reţinute de către instanţă sub aspectul condiţiilor
de formă loveau de nulitate absolută actele administrativ-fiscale emise, aceste motive (lipsa
motivării şi încălcare dispoziţiilor art. 249 alin. 4 teza a II-a şi art. 256 alin. 4 teza a II-a C.fiscal
vechi) făceau de prisos analizarea motivelor pe fondul raportului juridic litigios, considerentele
instanţei privind caracterul datorat/nedatorat al impozitului pe teren/ clădiri dobândind caracter
excedentar/inutil.
Pentru aceste considerente, au solicitat admiterea recursului formulat împotriva
considerentelor reţinute începând cu pag. 9 din sentinţa civilă nr. 29/28.01.2019, paragraful 5,
menţinerea dispozitivului sentinţei atacate şi admiţând recursul formulat înlăturarea
considerentelor privitoare la fondul raportului juridic litigios de drept fiscal înserate în cuprinsul
sentinţei începând cu pagina 9, paragraf 5, până la pagina 10, paragraf 10 inclusiv.
În drept, reclamanții și-au întemeiat recursul pe motivele de nelegalitate prevăzute de
art. 488 alin. 1 pct. 5 şi 8 Cod de procedură civilă.
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În motivarea recursului, pârâţii Municipiul C. prin primar şi Direcţia de Impozite şi Taxe
Locale C. au arătat, în esenţă, că prin Sentinţa civilă nr. 29/28.01.2019, în mod netemeinic şi
nelegal Tribunalul Botoşani a admis acţiunea reclamanţilor A. şi B., a anulat Dispoziţia nr.
204/09.02.2018 şi Deciziile de impunere nr. 56837/2/10.11.2017 emise pentru anii 2012-2015
şi a obligat pârâţii la plata cheltuielilor de judecată - 50 lei.
În mod netemeinic şi nelegal, Tribunalul Botoşani a reţinut că impozitul/taxa se impune
a fi stabilit în mod distinct, prin acte fiscale diferite, şi că s-a reţinut nelegalitatea calculării
impozitului şi pentru clădirile din contractul anulat, organul fiscal este ţinut să identifice şi
valoarea reală rămasă în sarcina petenţilor cu titlul de impozit pe clădiri.
De asemenea, în mod netemeinic şi nelegal, Tribunalul Botoşani a reţinut că nu este
satisfăcută întocmai exigenţa motivării actului administrativ fiscal.
Pe fond, au solicitat admiterea recursului declarat, modificarea în totalitate a sentinţei
Tribunalului Botoşani în sensul respingerii acţiunii ca nefondată, reţinând următoarele
argumente:
Referitor la motivul de nulitate privind nerespectarea conţinutului actului administrativ
fiscal, respectiv lipsa motivării actului administrativ fiscal şi a temeiului de drept pentru care
acestea au fost emise, au precizat următoarele:
În primul rând, au arătat că se observă că Deciziile de impunere emise pentru anii 2012
- 2015 au trecute ca temei de drept prevederile Legii nr. 571/2003 şi a H.G. nr. 44/2004 privind
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi respectă modelul
de formular prevăzut de Ordinul 2068/2015.
Potrivit art. 249 al. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003, orice persoană care are în
proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând
cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. Impozitul prevăzut la al. (1), denumit în
continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri prevăzută la alin. (3) se datorează către
bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.
Potrivit art. 256 al. (l)-(3) din Legea nr. 571/2003, orice persoană care are în proprietate
teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în
prezentul titlu se prevede altfel. Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit
pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al
comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. Pentru terenurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale. concesionate.
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Motivul de fapt rezultă din calitatea de proprietar, respectiv concesionar, a
contestatorilor.
Având în vedere situaţia de fapt şi de drept prezentată, consideră motivele de nulitate
privind lipsa indicării motivului de fapt şi a temeiului de drept pentru care acestea au fost emise,
ca neîntemeiate.
În ceea ce priveşte nulitatea deciziilor de impunere în privinţa includerii în conţinutul
acestora a „taxelor de concesiuni terenuri” - ce nu ar reprezenta creanţe fiscale, apreciază ca
fiind neîntemeiată, pentru următoarele motive:
În primul rând, au menţionat că se face confuzie de către contestatori între taxa de teren,
proprietate publică sau privată a U.A.T. - Municipiul C., concesionat acestora, şi plata sumei
de bani cu titlul de redevenţă - obligaţie contractuală nesupusă normelor fiscale.
Contestatorii au interpretat într-un mod greşit prevederile art. 248 din Legea nr.
571/2003, în sensul neincluderii în impozitele şi taxele locale a taxei de teren.
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Au învederat că taxa de teren este reglementată de prevederile art. 256 alin. (3) Cod
fiscal reprezentând o sarcină fiscală având regimul juridic al impozitului pe teren, fiind o
creanţă fiscală recuperabilă în procedura reglementată de Codul de procedură fiscală.
Faţă de motivele de nulitate invocate, în sensul că nu pot datora contestatorii "taxă de
concesiune" (din nou se confundă taxa pe teren concesionat - art. 256 al. (3) Cod fiscal 2003)
pentru perioada 2012-2015, în condiţiile în care actul adiţional nr. 4051/17.06.2010 la
contractul de concesiune nr. 3224/16.03.2006 şi contractul de concesiune nr. 4423/01.04.2013
au fost lovite de nulitate, iar contestatorilor li s-ar fi imputat în mod greşit sumele cu titlul de
impozite deoarece nu deţin calitatea de proprietari, au menţionat următoarele:
Prin sentinţa civilă nr. 1434/29.09.2015, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul civil
nr. ..../99/2014/a2, rămasă definitivă prin respingerea apelului declarat de actualii contestatori
prin Decizia nr. 379/06.06.2016 a Curţii de Apel Iaşi, s-a dispus anularea contractului de
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 504/08.06.2010 la B.N.P. ..., intervenit între S.C. D.
SRL, fosta SC E. SRL, A. şi B., s-a dispus reîntoarcerea bunurilor ce au făcut obiectul
contractului, în patrimoniul debitoarei, iar în cazul în care bunurile nu se mai află în posesia
pârâţilor, a obligat reclamanţii A. şi B. la restituirea valorii bunurilor la data transferului.
Consideră că în mod temeinic şi legal s-au calculat impozitul pe teren şi taxa pe teren
concesionat de contestatori, având în vedere că în perioada 2012-2015 aceştia au avut calitatea
de proprietari, respectiv concesionari asupra bunurilor imobile impozabile.
De asemenea, faptul anulării transferului de proprietate, între fosta S.C. E. S.R.L. şi
contestatori, le este imputabil contestatarilor, astfel încât, consideră ca fiind neîntemeiat motivul
de nulitate invocat.
Anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea debitoare şi
aceştia, dispusă de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. ../99/2014/a2, prin sentinţa civilă nr. 1434/
29.09.2015, nu conduce automat la înlăturarea dreptului de concesiune asupra terenului pe care
se regăsesc bunurile construcţii revenite în patrimoniul societăţii SC D. SRL.
Practic, desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare nu atrage în mod automat şi
desfiinţarea actului adiţional 4051/17.06.2010 la contractul de concesiune nr. 3224/ 16.03.2006
şi contractul de concesiune nr. 4423/01.04.2013, în condiţiile în care, reclamanţii au beneficiat
de folosinţa terenului în discuţie pentru toată perioada cuprinsă în intervalul 2010-06.06.2016,
până la anularea contractului de vânzare-cumpărare nr. 504/08.06.2010.
De reţinut este faptul că Municipiul C. a încheiat actul adiţional şi contractul de
concesiune cu reclamanţii în condiţii de perfectă legalitate, iar faptul că ulterior s-a dispus
anularea contractului de vânzare-cumpărare, nu poate avea consecinţe asupra dreptului de
folosinţă a terenului care a aparţinut titularilor dreptului de proprietate asupra clădirilor
încorporate.
Prin sentinţa civilă nr. 1434/2015, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.
../99/2014/a2, s-a dispus anularea contractului nr. 504/08.06.2010 şi reîntoarcerea bunurilor ce
au făcut obiectul contractului în patrimoniul debitoarei SC D. SRL fostă SC E. SRL însă, este
de necontestat faptul că reclamanţii A. şi B.au folosit imobilele concesionate pe perioada de
valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare nr. 504/08.06.2010, motiv pentru care
datorează taxă de concesiune.
In altă ordine de idei, soluţia dată prin sentinţa civilă nr. 1434/2015, în dosarul nr.
.../99/2014/a2, a fost pronunţată în temeiul art. 79, art. 80 al. (1) lit. c) şi art. 80 al. (2) lit. a) şi
d) din Legea insolvenţei nr. 85/2006.
Acţiunea generală de anulare a actelor frauduloase o reprezintă acţiunea revocatorie
(pauliană).
Acţiunea revocatorie nu are ca efect desfiinţarea totală sau parţială a actului atacat, ci
actul încheiat de debitor în frauda drepturilor creditorului va fi inopozabil acestuia, care va
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putea urmări bunul ce forma obiectul actului, ca şi cum acesta nu ar fi ieşit niciodată din
patrimoniul debitorului.
Potrivit prevederilor din contractele de concesiune nr. 3224/16.03.2006 şi nr. 4423/
01.04.2013 atât concesiunea în favoarea S.C. E. S.R.L. cât şi cea în favoarea numiţilor A. şi B.
au fost perfectate în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 şi HCL nr. 323/ 31.07.2007.
În concluzie, au solicitat pârâţii să se reţină reaua-credinţă a reclamanţilor, atitudine care
a fost constatată deja prin sentinţa civilă nr. 1434/2015, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul
nr. ../99/2014/a2, pronunţată în temeiul art. 79, art. 80 al. (1) lit. c) şi art. 80 al. (2) lit. a) şi d)
din Legea insolvenţei nr. 85/2006, fiind dovedite acte frauduloase ale acestora. Cu certitudine
se poate constata că intimaţii au folosit imobilele situate pe terenul proprietate a Municipiului
C. şi s-au îmbogăţit fără justă cauză cu suma ce trebuia încasată la bugetul local cu titlu de
redevenţă şi dobândă legală.
Pe de altă parte, Municipiul C. a încheiat actele privind concesiunea acestor bunuri, în
considerarea perfectei legalităţi a contractului de vânzare-cumpărare nr. 504/08.06.2010, fiind
de bună-credinţă.
În contextul anulării contractului de vânzare-cumpărare nr. 504/08.06.2010 intervenit
între SC D. SRL şi reclamanţi, precum şi repunerea părţilor în situaţia anterioară şi excepţia
nulităţii actului adiţional nr. 4051/17.06.2010 la contractul de concesiune nr. 3224/16.03.2006
şi a contractului de concesiune nr. 4423/01.04.2013, deoarece actele frauduloase încheiate de
reclamanţi au condus la această situaţie juridică, aceştia invocându-şi propria culpă.
Având în vedere situaţia de fapt şi de drept menţionată, a solicitat să se reţină că motivele
de nulitate invocate sunt neîntemeiate.
În ceea ce priveşte nulitatea deciziilor de impunere în privinţa impozitului pe teren
pentru perioada 2012-2015, sumele fiind stabilite cu nerespectarea prevederilor art. 256 al. (4)
Cod fiscal din 2003, consideră pârâţii recurenţi că aceasta nu este întemeiată.
Potrivit dispoziţiilor art. 256 al. (4) din Legea nr. 571/2003, în cazul terenului care este
deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru
partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru
terenul respectiv.
Având în vedere că Deciziile de impunere nr. 56837/2/10.11.2017 aferente perioadei
2012-2015 au fost emise pe numele celor doi contestatori care deţin în indiviziune bunurile
impozabile, consideră că acestea au fost emise în concordanţă cu prevederile art. 256 al. (4) din
Legea nr. 571/2003, astfel încât, consideră neîntemeiat motivul de nulitate invocat.
Faţă de motivele de fapt şi de drept invocate, au solicitat admiterea recursului declarat,
modificarea în totalitate a Sentinţei civile nr. 29/28.01.2019 în sensul respingerii acţiunii ca
nefondată şi menţinerea actelor administrative contestate ca fiind legale si temeinice.
În drept, şi-au întemeiat recursul pe motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1
pct. 8 Cod de procedură civilă.
Reclamanţii-recurenţi au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului
formulat de pârâţi pentru următoarele motive:
În mod corect instanţa de fond a constatat nulitatea deciziilor de impunere nr.
56837/2/10.11.2017 pe anii 2012-2015 emise de organul fiscal local - Direcţia Impozite şi Taxe
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului C. în temeiul
dispoziţiilor art. 46 Cod procedură fiscală din 2003 (actualul art. 49 Cod procedură fiscală din
2015), pentru lipsa motivării actului administrativ-fiscal.
În ceea ce priveşte lipsa motivării actului administrativ fiscal, au solicitat să se constate
că enumerarea generică a actelor normative aplicabile materiei fiscale -Legea 571/2003, HG
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44/2004, OG 92/2003 şi Legea 207/2015 - nu este de natură a satisface dezideratul indicării
motivului de fapt şi a temeiului de drept pentru care actele administrative au fost emise.
Înscrisurile depuse de către pârâte reprezentând "Situaţia bunurilor pentru care s-au
calculat impozitele şi taxele din decizia de impunere nr. 56837/10.11.2017" nu vor acoperi, în
nicio situaţie, motivul de nulitatea ce loveşte actul administrativ emis fără indicarea obiectului
actului.
Cu privire la motivul de nulitate a Deciziilor de impunere nr. 56837/2/ 10.11.2017 pe
anii 2012-2013 în privinţa includerii în conţinutul acestora a taxelor de concesiuni terenuri - ce
nu reprezintă creanţe fiscale:
Prin întâmpinarea formulată şi din nou prin recursul declarat în cauză de către pârâtelerecurente Municipiul C. şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, acestea susţin şi subliniază
faptul că reclamanţii ar face o confuzie între taxa pe teren concesionat reglementată de
dispoziţiilor art. 256 alin. 3 Cod fiscal 2003 şi taxa de concesiune ce reprezintă obligaţia de a
achita redevenţa conform contractului.
Tocmai aceste susţineri vin să dovedească şi să întărească susţinerile cu privire la
nulitatea deciziilor de impunere contestate pentru lipsa motivării în fapt şi în drept, neindicarea
temeiului juridic nefăcând altceva decât să creeze şi să menţină "starea de confuzie" la care fac
referire pârâtele cu privire la natura juridică a "taxa teren concesiune" - taxă locală sau
redevenţa.
Mai mult, reclamanţii au evocat că pârâtele în mod nereal susţin că reclamanţii ar face
o confuzie între noţiunea de taxă pe teren concesionat stabilită în condiţiile art. 256 alin. 3 Cod
fiscal şi care reprezintă impozitul pe terenul proprietate publică sau privată al unităţii
administrativ-teritoriale ce cade în sarcina utilizatorului final şi taxa teren concesiune teren ce
reprezintă redevenţa din contractul de concesiune datorată de către concesionar.
În realitate, organul fiscal a avut în vedere tocmai redevenţa din contractul de concesiune
şi nu impozitul pe teren aspect care rezultă cu evidenţă chiar din conţinutul deciziilor de
impunere pe anul 2012 şi 2013.
Dacă ar accepta argumentarea pârâtelor şi anume că, în realitate, este vorba de impozitul
pe teren calculat în sarcina utilizatorului final al terenului concesionat proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale la rubrica 3 din deciziile contestate, acest lucru ar echivala cu o
recunoaştere a nulităţii deciziilor de impunere, invocând totodată propria culpă, în sensul că
organul fiscal a procedat la calcularea în sarcina reclamanţilor de două ori a uneia şi aceleaşi
obligaţii fiscale cu privire la acelaşi bun.
Mai mult, contractul de concesiune nr. 4051/17.06.2010 astfel cum a fost modificat prin
actul adiţional nr. 4051/17.06.2010 viza ca şi concesionari pe A. şi B., astfel încât deveneau
aplicabile dispoziţiile art. 256 alin. 4 Cod fiscal 2003 potrivit cărora "(4) în cazul terenului care
este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit
pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile
individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din
impozitul pentru terenul respectiv."
Deciziile de impunere contestate nu indică în niciun fel dacă sumele calculate cu titlu
de taxă teren concesiuni reprezintă o cotă de 1/2 din valoare totală calculată în raport de
suprafaţa de teren concesionată sau dacă în realitate este vorba despre cota de 1/1 din valoare
calculată în raport de suprafaţa de teren concesionată.
Prin urmare deciziile de impunere pentru anii 2012 şi 2013 sunt lovite de nulitate în
privinţa taxelor de concesiuni stabilite în conţinutul acestora, în contextul în care aceste nu sunt
venituri fiscale.
În ceea ce priveşte modalitatea de calcul şi de stabilire a impozitului local respectiv a
taxei pe teren concesiune, pârâtele invocă în susţinerea legalităţii actelor administrative atacate
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dispoziţiile art. 11 alin. 1 din Regulamentul privind regimul concesiunilor pentru terenuri
aparţinând domeniului privat al Municipiului C. ce constituie anexă la HCL nr. 232/31.07.2007.
Or, pârâtele nu fac dovada modalităţii de calcul a taxelor stabilite în sarcina
reclamanţilor, acestea nedovedindu-şi susţinerea.
În contextul în care motivele de nulitate reţinute de către instanţă sub aspectul condiţiilor
de formă lovesc de nulitate absolută actele administrativ-fiscale emise, aceste motive (lipsa
motivării şi încălcare a dispoziţiilor art. 249 alin. 4 teza a II-a şi art. 256 alin. 4 teza a II-a Cod
fiscal vechi) fac de prisos analizarea motivelor pe fondul raportului juridic litigios,
considerentele instanţei privind caracterul datorat/nedatorat al impozitului pe teren/ clădiri
dobândind caracter excedentar.
Cu privire la nulitatea deciziilor de impunere nr. 56837/2/10.11.2017 pe anii 2012-2015
în privinţa impozitului pe clădiri pentru perioada 2012 – 2015, raportat la faptul că reclamanţilor
le-au fost imputate impozite pe clădiri pentru care aceştia nu deţin calitatea de proprietari, au
arătat reclamanţii-recurenţi că la data de 16.03.2006 Municipiul C. a concesionat către SC E.
SRL, actuala D. SRL anumite suprafeţe de teren din domeniul privat al Municipiului C. în
schimbul obligaţiei de plată a unei redevenţe conform prevederilor contractuale. Terenurile au
fost concesionate în vederea construirii pe acestea de către societate a unor imobile pentru
desfăşurarea activităţii.
În anul 2010, a avut loc o vânzare de către societate către reclamanţi a imobilelor
edificate pe terenul obiect al concesiunii, prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu
numărul 504/08.06.2010 de BNP ....
Prin sentinţa civilă 1434/2015 pronunţată de Tribunalul Iaşi în Dosarul .../99/2014/a2,
în temeiul art. 79 şi 80 din Legea 85/2006 a insolvenţei, judecătorul sindic a dispus anularea
transferului dreptului de proprietate asupra construcţiilor situate in Str. .. nr.., din C., aceste
bunuri revenind in patrimoniul societăţii D. SRL.
Având în vedere, aşadar, anularea contractului de vânzare-cumpărare, ca efect al
nulităţii, actul juridic de vânzare-cumpărare mai sus enunţat se consideră că nu a existat
niciodată. Efectul nulităţii constă în desfiinţarea actului juridic din momentul încheierii sale,
ceea ce conduce la restabilirea ordinii de drept încălcate. Actul juridic nul nu poate produce
efecte in viitor, iar efectele produse în trecut se desfiinţează retroactiv. Deci, nulitatea operează
nu numai pentru viitor (ex nunc), ci şi pentru trecut.
Având în vedere aceste considerente, au arătat reclamanţii-recurenţi că nu puteau fi
consideraţi ca proprietari ai construcţiilor ce au făcut obiectul contractului de vânzare
autentificat cu numărul 504/08.06.2010 de BNP...., neputând fi consideraţi proprietari ai
acestora nici pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului şi data anulării acestuia
de către instanţă ca efect al nulităţii.
Pentru toate aceste considerente au solicitat respingerea recursului formulat de către
pârâtele Municipiul C. şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi admiterea recursului lor astfel
cum a fost formulat.
Pârâţii-recurenţi au depus întâmpinare prin care au invocat excepţia nemotivării
recursului şi anularea recursului părţilor adverse ca nemotivat, fiind menţionat în mod formal,
motivul prevăzut de art. 488 alin. (1) alin. (5) Cod procedură civilă.
Conform prevederilor art. 489 alin. (1) Cod procedură civilă, recursul este nul dacă nu
a fost motivat în termenul legat, cu excepţia cazului prevăzut la al. (3).
Alin. (2) al aceluiaşi articol statuează că aceeaşi sancţiune intervine în cazul în care
motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488 Cod procedură
civilă.
Astfel, expunerea unor motive care nu sunt circumscrise/încadrate în motivele prevăzute
de art. 488 al. (1) Cod procedură civilă, este echivalentă cu lipsa motivelor de recurs.
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Recursul nu este o cale de atac devolutivă care să permită reanalizarea fondului cauzei
şi a hotărârii contestate, putând fi formulat doar pentru motive de nelegalitate.
Pe fond, au solicitat respingerea ca nefondat a recursului declarat de A. şi B. şi admiterea
recursului lor astfel cum a fost formulat.
Analizând actele şi lucrările dosarului, din prisma motivelor de nelegalitate invocate,
instanţa constată că recursurile nu sunt întemeiate.
Prealabil, Curtea reţine că prin întâmpinarea formulată pârâţii recurenţi au invocat
excepţia nulităţii recursului formulat de reclamanţi, asupra căreia se va pronunţa cu prioritate,
conform dispoziţiilor art.248 din Codul de procedură civilă.
Curtea consideră că excepţia invocată este neîntemeiată.
În acest sens, din analiza cererii de recurs curtea reţine că reclamanţii au formulat recurs
doar împotriva considerentelor sentinţei primei instanţe, recursul fiind motivat în fapt în
cuprinsul cererii de recurs, iar în drept a fost întemeiat pe dispoziţiile art.488 alin.1 pct.5 Cod
procedură civilă.
Prin urmare, faţă de aceste constatări, curtea consideră că excepţia invocată este
neîntemeiată urmând a fi respinsă ca atare.
Referitor la recursul formulat în cauză de reclamanţi, întemeiat pe dispoziţiile art.488
pct.5 Cod procedură civilă, curtea consideră că acesta este neîntemeiat. Astfel, potrivit art.488
alin.1 pct. 5 Cod procedură civilă casarea unor hotărâri se poate cere când, prin hotărârea dată,
instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii.
În susţinerea acestui motiv de nelegalitate, care vizează exclusiv considerentele
sentinţei, recurenţii reclamanţi susţin, în esenţă, faptul că atât timp cât instanţa a reţinut
existenţa viciilor de formă ce au determinat soluţia de anulare a deciziilor de impunere emise
în mod nelegal nr. 56837/2/2017, emise pentru anii 2012 - 2015, instanţa de fond nu putea să
mai analizeze apărările, respectiv aspectele ce vizau fondul raporturilor juridice de drept fiscal
privind impozitul pe teren, respectiv impozitul pe clădiri, considerentele reţinute începând cu
paragraful 5, pag. 9 din sentinţa atacată reprezentând considerente excedentare.
Curtea consideră că argumentele invocate de recurenţii reclamanţi nu sunt de natură a
atrage nulitatea considerentelor sentinţei.
Într-adevăr, potrivit art. 22 alin. 6 Cod procedură civilă 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.
Astfel, din analiza cererii de chemare în judecată curtea reţine că reclamanţii au invocat
mai multe motive de nelegalitate a actelor administrativ fiscale contestate, unele vizând aspecte
formale (decizie de soluţionare a contestației emisă de organ necompetent, lipsa obiectului
deciziilor, lipsa motivării acestora), altele aspecte de fond (referitoare la “taxa de concesiune”,
lipsa calităţii de proprietari pentru impozitul pe clădiri, nerespectarea art. 256 alin. 4 din Codul
fiscal 2003 în privinţa stabilirii impozitului pe teren).
Or, din analiza sentinţei recurate, curtea constată că prima instanţă a analizat exhaustiv
motivele de nelegalitate a actelor administrativ fiscale astfel cum au fost invocate de reclamanţi,
precum şi apărările pârâţilor relativ la aceste motive.
Din această perspectivă, curtea reţine că simplul fapt că prima instanţă nu şi-a limitat
cercetarea doar la motivele formale de nelegalitate ale actelor administrativ fiscale analizate, ci
a analizat şi celelalte motive de nelegalitate invocate nu este de natură a determina nulitatea
acestor considerente, instanţa fondului efectuând o analiză totală a cauzei în limitele investirii.
De altfel, din analiza considerentelor criticare, curtea reţine că prima instanţă a
considerat nelegale actele administrativ fiscale şi le-a anulat şi pentru considerente care vizau
fondul impunerii fiscale.
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Referitor la recursul formulat în cauză de pârâţi, întemeiat pe dispoziţiile art.488 pct.8
Cod procedură civilă, curtea consideră că acesta este neîntemeiat. Astfel, potrivit art. 488 alin.1
pct.8 Cod procedură civilă, casarea unei hotărâri se poate cere când hotărârea a fost dată cu
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.
Curtea reţine că pentru reclamanţi pârâţii au emis mai multe decizii de impunere după
cum urmează:
- prin Decizia de impunere privind creanţele datorate bugetului local pentru anul
2012, având nr. 56837/2/10.11.2017, în sarcina petenţilor A. şi B. s-a stabilit, în
indiviziune, obligaţia de plată a sumelor de 903,00 lei - impozit teren, 14.411,00 lei
- impozit clădiri fizice noi şi 2.705,00 lei - taxe teren concesiuni;
- prin Decizia de impunere privind creanţele datorate bugetului local pentru anul
2013, având nr. 56837/2/10.11.2017, în sarcina petenţilor s-a stabilit, în indiviziune,
obligaţia de plată a sumelor de 1035,00 lei - impozit teren, 16.527,00 lei - impozit
clădiri fizice noi şi 808,50 lei - taxe teren concesiuni;
- prin Decizia de impunere privind creanţele datorate bugetului local pentru anul
2014, cu nr. 56837/2/10.11.2017, s-a stabilit în mod similar obligaţia de plată a
sumelor de 1047,00 lei - impozit teren şi 16.720,00 lei - impozit clădiri fizice noi;
- prin Decizia de impunere privind creanţele datorate bugetului local pentru anul
2015, cu nr. 56837/2/10.11.2017, s-au impus petenţilor, în acelaşi mod, sumele de
1047,00 lei - impozit teren şi 16.720,00 lei - impozit clădiri fizice noi.
Sub un prim aspect, astfel cum legal a reţinut şi prima instanţă, din analiza deciziilor de
impunere anterior precizate, curtea reţine că într-adevăr datele efectiv conţinute în cele patru
decizii de impunere nu sunt suficiente pentru identificarea faptului generator al
impozitului/taxei şi, astfel, pentru verificarea realităţii/corectitudinii obligaţiilor de plată
stabilite în sarcina petenţilor.
Or, din această perspectivă, în mod legal a statuat prima instanţă că, prin conţinutul lor,
actele administrativ fiscale analizate nu permit singure stabilirea situaţiei de fapt, respectiv
verificarea/stabilirea obligaţiilor fiscale ale celor doi contribuabili şi prin urmare nu este
satisfăcută exigenţa motivării actului administrativ fiscal, criticile recurenţilor pârâţi fiind
neîntemeiate sub acest aspect.
De asemenea, curtea consideră neîntemeiată şi apărarea recurenţilor pârâţi referitoare la
nelegalitatea statuărilor primei instanţe referitoare la faptul că pentru impozitul pe teren toate
cele patru decizii de impunere s-au emis pe numele ambilor reclamanţi, în indiviziune.
În acest sens, curtea reţine că potrivit art. 249 alin. 4 teza a II-a şi art. 256 alin. 4 teza a
II-a Cod fiscal vechi (aplicabil obligaţiilor fiscale aferente anilor 2012-2015), proprietarul
datorează impozit pentru partea de clădire/teren deţinută în proprietate, respectiv – în cazul
bunurilor comune pentru care nu se poate stabili partea individuală -, datorează o parte egală
din impozitul pentru bunul respectiv.
Rezultă din aceste dispoziţii, cu evidenţă, că sarcina fiscală se stabileşte, în mod distinct,
pentru fiecare dintre deţinătorii de imobile, indiferent dacă aceştia au calitatea de proprietari
individuali ori, respectiv, de coproprietari. Se exclude astfel posibilitatea stabilirii impozitelor
în mod nediferenţiat, în comun pentru toţi proprietarii aflaţi în indiviziune cu privire la bunul
care a generat obligaţia de plată.
Or, aşa cum legal a conchis şi instanţa fondului, în cauză nu s-a respectat această regulă,
situaţie în care nu se cunoaşte impozitul datorat de fiecare dintre petenţi, cu consecinţa ivirii
certe a unor impedimente în executare.
Referitor la argumentul din petiţia de recurs vizând taxa pe teren, curtea constată că
prima instanţă nu a statuat contrar susţinerilor recurenţilor, fiind astfel dificil de identificat
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interesul pentru care aceştia reiau această susţinere din întâmpinarea formulată la fond cu
privire la acest aspect.
Având în vedere considerentele prezentate, în temeiul dispozițiilor art.488 pct.5 şi 8 şi
art.496 alin.1 Cod procedură civilă, curtea va dispune respingerea recursurilor ca nefondate.
37. Inadmisibilitatea acţiunii în anularea deciziei Curţii de Conturi în cazul
necontestării încheierii prin care a fost soluţionată contestaţia împotriva deciziei.
Rezumat:
În conformitate cu art. 227 din Hotărârea nr. 130/2010 adoptată de Curtea de Conturi,
respectiv în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi „Împotriva încheierii
emise de comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la pct. 213 conducătorul entităţii
verificate poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile
calendaristice de la data confirmării de primire a încheierii, în condiţiile legii contenciosului
administrativ”.
Rezultă, deci, că actul care poate forma obiectul acţiunii în contencios administrativ în
această materie este încheierea emisă în procedura administrativă de contestare a actelor
administrative de control.
Decizia nr. 4/2017 a Camerei de Conturi poate fi analizată de către instanţa de
contencios administrativ, însă numai în situaţia în care se solicită şi anularea Încheierii prin
care a fost soluţionată contestaţia împotriva acestei decizii, având în vedere dispoziţiile art. 18
alin. 2 din Legea nr. 554/2004, care prevăd că instanţa este competentă a analiza şi a se
pronunţa şi asupra legalităţii operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului
supus judecăţii.
O acţiune privind anularea unei parți a deciziei emise de Camera de Conturi și a
procesului-verbal de constatare adresată direct instanţei de contencios administrativ fiscal, în
situaţia în care o asemenea solicitare nu a făcut obiectul contestației administrative, apare ca
fiind inadmisibilă.
(Decizia nr. 600 din 10 septembrie 2019, dosar nr. 1931/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată la data de 25.04.2017, pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna A. reprezentată prin primar în contradictoriu cu pârâta Camera de Conturi B. - Comisia
de Soluţionare a Contestaţiilor B., a contestat măsurile dispuse prin Decizia nr. 4/03.02.2017 şi
Încheierea nr. 5/04.04.2017 emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor a Camerei de
Conturi B. cu privire la următoarele:
- referitor la pct. I.1 din decizie (pct. 1.2. din partea de constatare a deciziei) Neîncasarea taxei pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţelele publice de telefonie şi televiziune prin cablu.
- cu privire la măsurile prevăzute la pct. II. 4 din decizie - Pct. 2.4. din partea de
constatare a deciziei lit. d) - ”Neurmărirea şi neaplicarea clauzelor contractuale pentru
neîndeplinirea obligaţiilor de către executanţii lucrărilor e investiţii”
- cu privire la măsura prevăzută pct. II.6 din Decizie (pct. 2.6 din partea de constatare a
deciziei) - Nerespectarea prevederilor legale referitoare la achiziţia şi consumul de carburanţi.
- cu privire la măsura prevăzută la pct. II.7 din decizie.
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Prin sentinţa nr. 622 din 19 octombrie 2019 Tribunalul a admis în parte acţiunea
formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna A. reprezentată prin
primar, în contradictoriu cu pârâta Camera de Conturi - Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor.
A modificat Încheierea nr. 5/ 04.04.2017, prin care s-a soluţionat contestaţia administrativă şi
pe cale de consecinţă şi Decizia nr. 4/2017 emisă de pârâtă, în sensul că: a înlăturat măsura
dispusă la pct. I.1 din Decizia nr. 4/2017 cu referire la pct. 1.2 din partea de constatare a deciziei;
a menţinut măsura dispusă la pct. II.4 Decizia nr. 4/2017 cu referire la pct. 2.4 lit. e) din partea
de constatare a deciziei; a menţinut măsura dispusă la pct. II.6 din Decizia nr. 4/2017 cu referire
la pct. 2.6 din partea de constatare a deciziei; a menţinut măsura dispusă la pct. II.7 din Decizia
nr. 4/2017 cu referire la pct. 2.7 din partea de constatare a deciziei.
Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs reclamanta U.A.T. Comuna A. prin primar
precum şi pârâta Curtea de Conturi a României în nume propriu şi pentru Camera de Conturi,
criticând soluţia primei instanţe pentru nelegalitate.
În motivarea recursului, reclamanta U.A.T. Comuna A. a învederat următoarele:
Cu privire la măsurile prevăzute la pct. II.4 din decizia nr. 4/2017 emisă de Curtea de
Conturi a României – Camera de Conturi:
Instanţa de fond a omis a se pronunţa cu privire la măsura dispusă prin pct. 2.4. lit. d)
„Neurmărirea şi neaplicarea clauzelor contractuale pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către
executanţii lucrărilor de investiţii”. A menţionat că lucrările au fost finalizate, obiectivul
realizat, recepţionat, funcţional şi ieşit din perioada de garanţie. Mai mult, cele două societăţi
se află în prezent în procedura insolvenţei, Primăria A. având calitatea de creditor în dosarele
de insolvenţă cu privire la penalităţile de întârziere în executarea obligaţiilor contractuale (C.
SRL: dosar ../40/2017 al Tribunalului Botoşani: D. SRL: dosar ../86/2017 al Tribunalului
Suceava).
În ceea ce priveşte pct. 8, lit. e) Subcontractarea de către executantul desemnat a
lucrărilor la obiectivului de investiţii „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localităţile
A. şi E., comuna A " de către SC C. SRL, către o altă societate la un preţ mai mic a arătat
recurenta că nu a avut la cunoştinţă că SC C. SRL a subcontractat lucrarea altor societăţi, nefiind
încheiat vreun act de cesiune în cauză, aflând despre aceasta aproape de finalizarea termenului
de execuţie a lucrărilor, pe tot parcursul execuţiei crezând că executantul este cel contractat,
neavând semne distincte pe utilaje, muncitori sau maşini.
Acest contract i-a fost prezentat reclamantei de către dl. ing. ..., aproximativ în luna
august 2014, când au apărut şi divergenţe între cele două societăţi.
Din discuţiile purtate a rezultat că firma subcontractoare nu avea cum să realizeze
lucrarea din punct de vedere financiar, respectiv la preţul convenit între ei în contractul de care
recurenta nu a avut la cunoştinţă.
Analizând mai aprofundat documentaţia în speţă, a constatat recurenta că societatea
contractantă a încheiat într-adevăr alte contracte de cesiune / furnizare de materiale şi servicii
cu alte societăţi, dând spre exemplu SC F. SRL, societate care la data de 25.11.2014, prin adresa
nr. 18339, înregistrată la instituţia recurentă sub nr. 5550 din 02.12.2014, recurenta reclamantă
este invitată să participe la o fază determinantă din programul de control a lucrărilor executate.
La data de 05.04.2017, prin adresa nr. 2610, reclamanta a mai arătat că a solicitat SC F.
SRL, să îi transmită copii după facturi, situaţii de lucrări, procese verbale şi alte documente cu
privire la contractul dintre cele două societăţi, adresă la care încă nu a primit un răspuns.
Referitor la subcontractarea lucrărilor de către SC C. SRL către alte societăţi, a arătat că
aceasta nu constituie o piedică în finalitatea lucrării, diferenţa de sumă înscrisă la pct. e) de
122.873,43 lei (inclus TVA) constituind lucrări executate cu alte societăţi prestatoare şi
furnizoare de materiale, în afara contractului încheiat cu SC D. SRL.
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A criticat soluţia primei instanţe şi din prisma faptului că sumele invocate de inspectorii
Camerei de Conturi considerate ca fiind supradimensionate reprezintă sume care au fost achitate
legal conform Devizului general de lucrări (anexat în copie), care prevede organizare de şantier,
precum şi instalaţii electrice, arătând în acest sens că pârâta a făcut trimitere la dispoziţiile pct.
21. alin. 1 şi pct. 21. alin. 2 din Contractul de lucrări nr. 4560/18.11.2013, ori în speţă se pune
problema contractelor de subcontractare încheiate ulterior Contractului de lucrări nr.
4560/18.11.2013.
De asemenea, instanţa a reţinut că execuţia lucrărilor a fost realizată de către un alt
operator economic, la o valoare cu mult mai mică decât valoarea lucrărilor contractate direct de
UAT A. pentru realizarea obiectivului de investiţie în cauză, fiind astfel supradimensionată
valoarea totală a lucrărilor.
Ori, diferenţa de preţ dintre valoarea plăţilor efectuate de către UAT A. şi valoarea
lucrărilor executate de subcontractant nu presupune modificarea condiţiilor în care a fost
încheiat contractul cu achizitorul. Societatea subcontractantă a preluat doar o parte din lucrări.
Diferenţa de sumă înscrisă la pct. e) de 122.873,43 lei (inclus TVA) constituie lucrări
executate cu alte societăţi prestatoare şi furnizoare de materiale, în afara contractului încheiat
cu SC D. SRL.
În concluzie, preţul iniţial a fost respectat, fiind cel din devizul de lucrări şi din ofertele
prezentate, pentru care s-a încheiat contractul iniţial, oferta prezentată fiind justificată şi
întrunind toate condiţiile legislaţiei în vigoare.
Sumele invocate ca fiind supradimensionate reprezintă sume care au fost achitate legal
conform Devizului general de lucrări.
A susţinut că legat de subcontractare, autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a
impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi şi nu are dreptul
de a solicita eventualilor subcontractanţi îndeplinirea vreunei cerinţe de calificare.
Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului
contract de achiziţie publică, ofertantul are totuşi dreptul de a include în propunerea tehnică
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
In cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza
partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor propuşi.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi
financiare cuprinse în respectiva ofertă.
Dacă a fost semnat contractul de achiziţie publică între autoritatea contractantă şi
operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, acesta este direct
răspunzător pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică în faţa autorităţii contractante
chiar dacă are părţi din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici.
Un alt aspect invocat este preţul din contractul încheiat de contractant cu
subcontractanţii.
CNSC a recunoscut în unele decizii dreptul unui ofertant de a propune preţuri diferite
pentru contractul de achiziţie publică faţă de preţurile stabilite prin acordurile de subcontractare,
considerând că ceea ce ar trebui să fie relevant pentru autoritate ar fi strict informaţiile care
permit identificarea părţilor din contract care urmează a fi subcontractate şi datele de
recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi şi nicidecum preţul ofertat de către subcontractant
şi negociat cu ofertantul în condiţiile economiei de piaţă.
Contractele cu subcontractanţii se vor constitui anexa la contractul de achiziţie publică
„în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este reglementat un
mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi". Rezultă aşadar că dacă nu se
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prevăd plăţi directe către subcontractanţi în contractul de achiziţie publică, contractele de
subcontractare nu trebuie prezentate autorităţii contractante.
A mai învederat că răspunderea administrativă a autorităţii contractuale nu este una
obiectivă, ci una bazată pe vinovăţie, aceasta rezultând cu precădere din înţelesul noţiunii de
"neregulă", aşa cum apare definită în art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011 din anexa 1 a
O.U.G. nr. 66/2011 care menţionează faptele ce pot constitui abateri şi din conţinutul
contractului de finanţare care de asemenea, defineşte "NEREGULA" ca fiind o faptă săvârşită
cu vinovăţie (inclusiv sub forma unei culpe uşoare care trebuie însă dovedită de către autoritatea
de control).
Cu privire la măsura prevăzută la pct. II.6 din decizie (pct. 2.6 din partea de constatare
a deciziei) - Nerespectarea prevederilor legale referitoare la achiziţia şi consumul de carburanţi,
a arătat că instanţa de fond a reţinut că argumentele prezentate privind justificarea alimentărilor
pentru care nu există foi de parcurs din care să rezulte cine a efectuat alimentarea şi pentru care
autoturism s-a efectuat respectiva alimentare, nu probează afirmaţiile reclamantei. De altfel,
nici prin declaraţiile martorului ... (fila 182) reclamanta nu a făcut dovada unei situaţii de fapt
diferită de cea descrisă de controlorii financiari la pct. 2.6 din decizia contestată, motiv pentru
care măsura dispusă la pct. II. 6 din Decizia nr. 4/03.02.2017 urmează a fi respinsă.
Referitor la acest aspect, precizează că alimentările cu carburanţi au fost făcute în unele
cazuri cu alte maşini decât cele din dotare întrucât aceste alimentări au fost făcute cu alte ocazii
în recipiente mai mari (1000 litri), constituind un mic depozit, având în vedere numărul de
utilaje din dotarea proprie, nedeplasabile în staţii PECO fiind distanţa mare (22-23 km), cât şi
consumurile mari pentru alimentarea direct de la pompă.
Ca urmare, consideră că a economisit carburant prin achiziţionarea acestuia cu alte
maşini proprietate personală a persoanelor de decizie din executiv (primar/ viceprimar),
neutilizând aceste utilaje (autogreder şi buldoexcavator) pentru alimentarea la pompă, fapt
pentru care nu s-au făcut foi de parcurs pentru toate transporturile de carburant.
Cu privire la măsura prevăzută la pct. II.7 din decizie - Entitatea a acceptat la plată in
anul 2015, către furnizorul SC G. SRL unele cantităţi de agregate de balastieră pentru care nu
există documente justificative care să confirme efectuarea transportului de balastieră cu
autoutilitara din dotare.
Instanţa de fond a reţinut că „din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, rezultă cu
certitudine că reclamanta a plătit cantităţi de produse de balastieră înscrise în avizele de însoţire,
cu toate că s-a constatat că efectuarea transportului agregatelor de balastieră de la furnizor la
cumpărător nu rezultă din foile de parcurs întocmite pentru mijloace de transport deţinute de
reclamantă. Informaţiile din foile de transport nu concordă cu menţiunile din avizele de
însoţire."
În conţinutul Procesului verbal de constatare nr. 5805/16.11.2016 emis de Camera de
Conturi, la pct. 12. lit. a) se reţină că la "Efectuarea testelor de detaliu asupra operaţiunilor
reprezentând plăţi în sumă de 75.208 lei reflectate în contabilitatea entităţii şi în contul de
execuţie încheiat la finele anului 2015" de la cap. 84.02 Titlul II Bunuri şi servicii, art. 20.01.30
"Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare" efectuate de S.C. G. S.R.L.,
reprezentând achiziţii de produse de balastieră. S-a constatat nerespectarea prevederilor legale
în efectuarea acestor cheltuieli şi ca urmare, efectuarea de plăţi nelegale din bugetul local în
sumă totală de 40.558 lei.
Referitor la plata sumelor imputate, aceasta s-a făcut la înţelegere cu conducerea
instituţiei pentru că oricum urma să se adreseze instanţei pentru acest aspect şi ca atare ca şi în
cazul unei amenzi, plata acesteia nu reprezintă neapărat recunoaşterea greşelii, urmând ca după
câştigarea acestui proces să restituie sumele celor doi furnizori la înţelegere cu aceştia.
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Există procese verbale de recepţie, facturi semnate de comisii stabilite legal atât de cei
din primărie cât şi de ingineri de specialitate, în speţă apă/canal sau proiectanţi în acest domeniu.
Se mai reţine că plăţile efectuate către SC G. SRL s-au efectuat în baza Contractului de
achiziţii nr. 673/06.02.2015, a facturilor emise de furnizor şi acceptate la plată de reprezentanţii
entităţii audiate, precum şi avizelor de însoţire a mărfii uşi tichetelor de cântar anexate la
acestea.
Deşi organele de control au apreciat că pentru transporturile respective nu există
documente justificative, datorită unor carenţe a actelor prezentate, respectiv a foilor de parcurs
şi avizelor de însoţire a mărfii, aceste documente întrunesc cerinţele Codului fiscal, potrivit cu
care factura este document care serveşte la înregistrarea valorilor direct pe cheltuieli şi în baza
căreia se procedează la recepţia şi încărcarea în gestiune a acestor materiale.
De asemenea, actul normativ menţionat impune utilizarea facturii ca document
justificativ la decontarea cheltuielilor efectuate iar din analiza acestora se constată că fiecare
dintre ele are înscrisă menţiunea "recepţionat, bun de plată şi data recepţiei".
A solicitat a se avea în vedere Procesele-verbale de recepţie, din care rezultă: data
transportului, nr. de înmatriculare al maşinilor cu care s-a efectuat transportul de piatră,
cantitatea transportată, date ce atestă că au fost realizate curse şi ca acestea poartă semnătura
persoanelor din comisia de recepţie care atestă realizarea lucrărilor de îndreptare a părţii
carosabile, refacerea şanţurilor şi aşternere materiale de balastieră.
În raport de toate aceste concluzii, având în vedere că sub aspectul legalităţii,
documentele atestă operaţiunile economice consemnate şi care au fost efectuate. Camera de
Conturi nu a luat în considerare, în mod nejustificat documente, care potrivit legii întrunesc
condiţiile de valabilitate.
Reclamanta a arătat că contestă şi susţinerile primei instanţe referitoare la faptul că
entitatea a acceptat la plată în anul 2014, către furnizorul S.C. H. S.R.L. unele cantităţi de
agregate de balastieră pentru care nu există documente justificative care să confirme efectuarea
transportului de balastieră cu autoutilitara din dotare.
Pentru toate aceste considerente, a solicitat a se dispune casarea în parte a hotărârii
instanţei de fond, în sensul admiterii Contestaţiei şi cu privire la măsurile dispuse la pct. I.1,II.4,
II.6, II.7 din Decizia nr. 4/2017 emisă de Camera de Conturi.
În drept, şi-a întemeiat recursul pe prevederile art. 488 alin 1 pct. 8 Cod proc.civ.
În motivarea recursului său, pârâta Curtea de Conturi a României în nume propriu şi
pentru Camera de Conturi a învederat instanţei următoarele:
Cu referire la măsura de la pct. I.1 din decizia contestată, hotărârea pronunţată de
instanţa de fond este nelegală motivat de următoarele argumente juridice:
În cauză, nu poate fi incidentă OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice,
astfel cum nefondat reţine instanţa de fond, acest act normativ neputând substitui la aplicare
prevederile art. 267 alineatul (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi prevederile
pct. 141 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 44/2004.
Din perspectiva prevederilor legale anterior invocate, rezultă că pentru a se putea efectua
lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice de telefonie şi televiziune prin cablu,
furnizorii unor astfel de prestări de servicii trebuie să aibă eliberata o autorizaţie dintre cele
menţionate la art. 267 alineatul (11) din Legea nr. 571/2003, autorizaţie pentru care aceştia
trebuie sa achite o taxă.
Nu poate fi reţinută motivarea instanţei de fond potrivit căreia întrucât operatorul SC I.
SA n-ar efectua branşamente la reţeaua publică, ci doar la propria reţea de telecomunicaţii,
acesta nu este supus regimului de autorizare reglementat de Codul fiscal.
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Din perspectiva celor două acte juridice supuse discuţiei, OUG un 111/2011 privind
comunicaţiile electronice şi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, rezultă că autorizaţiile pe
care cele două acte normative le reglementează sunt distincte.
Art. 5 coroborat cu art. 8,9 din OUG nr. 111/2011 reglementează un regim de autorizare
generală pentru ca furnizorii de astfel de servicii să poată funcţiona, iar art. 267 alineatul (11)
din Legea nr. 571/2003 reglementează autorizarea care se acordă de către consiliul local
furnizorilor/prestatorilor care efectuează lucrări de racorduri şi branşamente ia reţelele publice
de televiziune prin cablu pe domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.
Taxa reglementată de art. 267 alineatul (11) din Legea nr. 571/2003 se percepe pentru
eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu şi face parte din
categoria impozitelor şi taxelor locale prevăzute de art. 2 alineatul (1) lit. h) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal. Taxa se încasează la bugetul local şi constituie venit al comunei.
Dreptul legal de a efectua astfel de lucrări de racorduri şi branşamente nu este acordat
de către consiliul local decât după obţinerea autorizaţiei specifice prevăzute de art. 267 alineatul
(11) din Legea nr. 571/2003. Niciun prestator de astfel de servicii/lucrări nu poate efectua
lucrări de racorduri/branşamente la reţelele de televiziune prin cablu decât după obţinerea unei
astfel de autorizaţii, reglementată de art. 267 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 şi plata taxelor
corespondente.
Împrejurarea că reţeaua de telecomunicaţii nu face parte din domeniul public al comunei
A. nu are absolut nicio relevanţă în soluţionarea cauzei, motivat de faptul că pentru lucrări care
se desfăşoară la orice reţea amplasată pe domeniul unităţii administrativ-teritoriale trebuie
plătită acesteia de către operatori o taxă pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de
racorduri şi branşamente 2a reţelele publice.
Terminologia de reţea publică nu are conotaţia de apartenenţă la domeniul public, cum
nefondat reţine instanţa de fond. Din însăşi cuprinsul art. 4 pct. 10 din OUG nr. 111/2011
privind comunicaţiile electronice, invocat de către instanţa de fond, rezultă că definiţia "reţelei
publice de comunicaţii electronice" este o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată în
întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului.
Irelevantă în soluţionarea cauzei este şi împrejurarea precizată de instanţa de fond în
cuprinsul motivării hotărârii potrivit căreia "pentru utilizarea stâlpilor pe care sunt montate
cablurile de transmisie ce susţin reţeaua, SC I. SA are încheiat un contract de închiriere cu SC
J. SA."
Pe cale de consecinţă, din interpretarea prevederilor art. 267 alineatul (11) din Legea nr.
571/2003 coroborate cu pct. 141 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal rezultă că furnizorii serviciilor nu pot
efectua lucrările de racorduri şi branşamente decât după obţinerea autorizaţiei prevăzute de
aceste prevederi, fiind nelegală hotărârea instanţei de fond care stabileşte că reţeaua la care se
efectuează branşamentele fiind una privată nu cade sub incidenţa prevederilor Codului fiscal.
Astfel că unitatea administrativ teritorială Comuna A. nu a procedat în intervalul 20132015 şi nici în anul 2016 la eliberarea de autorizaţii pentru aceste lucrări şi nici nu a încasat
taxa corespunzătoare pentru eliberarea autorizaţiilor, contrar prevederilor art. 267 alin. (11) Cod
fiscal şi pct. 141 din HG nr. 44/2004. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările
de racorduri şi branşamente la reţele publice de televiziune prin cablu, deşi a fost stabilită
potrivit HCL nr. 4/18.01.2013, HCL nr. 19/24.05.2013, HCL nr. 19/30.03.2014 şi HCL nr. 56/
23.10.2015, nu a fost încasată la bugetul local. Stabilirea taxei prin hotărâri succesive ale
consiliului local reprezintă o dovadă suplimentară că această taxă este datorată bugetului local.
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Intimata-reclamantă nu se poate prevala de propria sa turpitudine. Atâta vreme cât a
stabilit această taxă prin hotărâri ale consiliului local, reclamanta nu are căderea de a invoca în
instanţa de judecată faptul că este "problema furnizorilor de servicii/ a prestatorilor şi nu a
autorităţii locale."
Aceeaşi taxă este reglementată şi de art. 474 alineatul (15) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal.
În concluzie, a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei nr. 622 din
19.10.2018, în sensul respingerii în totalitate a cererii de anulare a încheierii nr. 5 din
04.04.2017 şi de anulare parţială a Deciziei nr. 4 din 03.02.2017 emise de Camera de Conturi,
cu menţinerea ca temeinică şi legală a măsurii dispuse la pct. I.1 din decizia contestată.
În drept, şi-a întemeiat recursul pe prevederile art. 488 alin 1 pct. 8 Cod proc.civ.
Prin întâmpinare, reclamanta U.A.T. Comuna A. a arătat că recursul "Curţii de Conturi
a României" este nefondat, pentru următoarele considerente:
Recurenta este în eroare cu privire la soluţia dispusă în soluţionarea contestaţiei
formulată împotriva Deciziei nr. 4/2017 a Camerei de Conturi, susţinând că prin încheierea nr.
5/2017 s-ar fi respins contestaţia formulată şi s-ar fi menţinut măsurile dispuse de Camera de
Conturi. În realitate, prin încheierea nr. 5/2017, Comisia de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul Curţii de Conturi a dispus admiterea parţială a contestaţiei formulate de conducerea UAT
Comuna A. împotriva măsurilor dispuse prin Decizia nr. 4/2017 emisă de Curtea de Conturi Camera de Conturi, în sensul că a admis contestaţia şi anulat măsurile dispuse la pct. II.4 din
Decizie, prima şi a doua liniuţă, în ce priveşte pct. 2.4, lit. a şi pct. 2.4 lit. b din partea de
constatare a acesteia.
Cu privire la pct. 1.1 din decizie (pct. 1.2. din partea de constatare a deciziei) Neîncasarea taxei pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţelele publice de telefonie şi televiziune prin cablu, recurenta susţine că taxa pentru
eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de
telefonie şi televiziune prin cabul se datorează de către furnizării serviciilor respective pentru
fiecare instalaţia/beneficiar, se încasează la bugetul local şi constituie venit al comunei.
Totodată, recurenta face trimitere la dispoziţiile art. 141 din Normele aprobate prin HG
44/2004. În această accepţiune, consideră că recurenta face o mare confuzie cu privire la
noţiunea de reţea publică de telefonie şi televiziune prin cablu, dispoziţiile art. 141 din Normele
aprobate prin HG 44/2004 se referă la reţele publice.
Ori, autoritatea locală nu are un control / evidenţă a persoanelor care beneficiază de
astfel de servicii de televiziune prin cablu, având în vedere că această reţea este privată (SC I.
SA), nefiind amplasată pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale.
Operatorul S.C. I. S.A. nu efectuează branşamente la reţeaua publică, ci la propria reţea
de telecomunicaţii - reţea privată.
Recurenta mai susţine că reţeaua de televiziune prin cablu este reţea publică de
comunicaţii electronice, conform definiţiei date de art. 4, pct. 10 din OUG 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, iar activitatea se autorizează conform legii. Ori, art. 4 din OUG
11/2011 cuprinde şi alte definiţii.
Potrivit art. 5 din OUG 111/2011 - Furnizarea reţelelor si serviciilor de comunicaţii
electronice este liberă şi se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală, în
conformitate cu prevederile prezentului capitol.
Nici o unitate administrativ-teritorială de pe raza judeţului, inclusiv municipiul B. (X/Y
şi alţi operatori şi furnizori de astfel de servicii) nu solicită plata acestor taxe.
În consecinţă, fiind o reţea privată, nu cade sub incidenţa art. 474, pct. 15 din Codul
fiscal, invocat în procesul verbal, întrucât această prevedere legală face referire imperativ la
reţelele de servicii publice şi nu private.
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În consecinţă, instituţia reclamantă nu are nici o evidenţă a persoanelor branşate la reţele
de satelit sau terestre şi nici vreo modalitate de a urmări branşările/ deconectările la acestea.
Pentru toate aceste considerente, a solicitat respingerea recursului declarat împotriva
Sentinţei civile nr. 622/19.10.2018 pronunţată de Tribunalului Botoşani - cu referire la pct. 1.2,
ca nefondat.
Prin întâmpinare, pârâta Curtea de Conturi a României în nume propriu şi pentru Camera
de Conturi a apreciat că recursul formulat de reclamanta-recurentă este nefondat pentru
următoarele considerente:
Cu referire la motivul de recurs corespunzător prevederilor art. 488 pct. 5 Cod procedură
civilă şi care se referă la considerentul că în hotărârea pronunţată instanţa nu s-ar fi pronunţat
relativ la măsura dispusă la pct. 2.4 lit. d) a arătat că măsura dispusă la pct. II. 4- ultimul alineat
din Decizia nr. 4/2017 este corespunzătoare punctului 2.4 lit. c din partea de constatare a
deciziei.
A menţionat că recurenta a beneficiat de posibilitatea juridică de a solicita doar parţial
anularea acestei măsuri şi anume, doar corespunzător punctului 2.4 litera e) din partea de
constatare a Deciziei nr. 4/2017.
Sub acest aspect a conchis că inadmisibilitatea acestui motiv de recurs referitor la pct.
2.4 lit. d) din partea de constatare a Deciziei rezidă în neparcurgerea de către recurentă a
procedurii administrative prealabile relativă la punctul 2.4 litera d) din partea de constatare a
Deciziei. Acest aspect este susţinut şi prin dispozitivul hotărârii instanţei de fond care s-a
pronunţat în sensul că "menţine măsura dispusă Ia pct. 11.4 din Decizia nr. 4/2017 cu referire
la pct. 2,4 lit. e) din partea de constatare a deciziei".
Referitor la fondul motivelor de recurs care vizează măsura prevăzută la ultimul alineat
din pct. II.4 din Decizia nr.4/2017, a arătat pârâta că recurenta în calitate de autoritate
contractantă avea obligaţia să atribuie contractul de lucrări privind obiectivul de investiţii
"extinderea sistemului de alimentare cu apă în localităţile A. şi E." conform prevederilor OUG
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, însă: recurenta nu a estimat valoarea
contractului de achiziţie publică, în mod corect, pe baza calculării sumelor plătibile pentru
îndeplinirea contractului şi înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv,
contrar dispoziţiilor art. 25 şi 26 din OUG nr. 34/2006, nu a asigurat transparenţa atribuirii
contractului de achiziţie publică, prin publicarea unei invitaţii de participare, nu a exercitat
dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie pentru dovedirea potenţialului tehnic,
financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, contrar
prevederilor art. 176 din OUG nr. 34/2006 şi art. 7 din HG nr. 925/2006, nu a asigurat utilizarea
eficientă a fondurilor publice, contrar prevederilor art. 2 din OUG nr. 34/2006.
Referitor la subcontractarea către SC F. SRL prin contract 17501/1.10.2014, aceasta nu
a fost analizată de misiunea de audit financiar efectuată deoarece nu a fost invocată şi dovedită
de recurentă (până la finalizarea misiunii de audit), astfel încât motivele de recurs referitoare la
această operaţiune în cadrul căreia apare implicat operatorul economic SC F. SRL sunt
nerelevante.
Referitor la contractul nr. 17501/01.10.2014 încheiat între SC C. SRL şi SC F. SRL,
potrivit art. 21.2 alineatul (2) din Contractul general de lucrări nr. 4560 din 18.11.2013,
subcontractantul SC F. SRL nu este menţionat în lista subcontractanţilor cu datele de
identificare, respectiv nu rezultă posibilitatea unei subcontractări către această societate cu
acordul/ agrearea recurentei.
Totodată, recurenta nu a publicat în SEAP denumirea şi datele de identificare ale
subcontractantului SC D. SRL, ca o consecinţă a faptului că nu a solicitat aceste informaţii de
la contractantul SC C. SRL, deşi de la data de 16.01.2014, când subcontractantul SC D. SRL a
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semnat toate procesele-verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor, şi până la data de
29.10.2015 când s-a realizat recepţia obiectivului de lucrări recurenta a luat la cunoştinţă despre
subcontractarea lucrării.
Cu referire la motivele de recurs corespunzătoare măsurii prevăzute la pct. II.6 din
Decizia nr. 4 din 03.02.2017 emisă de Camera de Conturi a arătat că în recurs nu au fost invocate
alte dovezi din care să rezulte sustenabilitatea motivelor de recurs potrivii cărora "aceste
alimentări au fost făcute în maşina instituţiei, cu ocazia diferitelor deplasări ale persoanelor din
executiv în ţară, la diferite simpozioane, conferinţe şi alte astfel de acţiuni, desfăşurate în
interesul comunei".
Cu referire la motivele de recurs care vizează măsura dispusă la pct. II.7 din Decizie, a
arătat pârâta recurentă că în anul 2015, recurenta a achiziţionat produse de balastieră prin
modalitatea de achiziţie directă de la un furnizor (contract nr. 673 din 06.02.2015), necesare
realizării unor lucrări de întreţinere a drumurilor comunale, însă misiunea de audit efectuată a
evidenţiat faptul că plăţi în sumă totală de 40.558 lei au fost efectuate nelegal. Sub acest aspect,
motivele de recurs nu concordă cu prevederile art. 51 alineatul (3) şi art. 54 alineatul (5) şi (6)
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale potrivit cărora instrumentele de plată
trebuie să fie însoţite de documente justificative care să certifice exactitatea sumelor, recepţia
bunurilor, realizarea serviciilor, realizarea angajamentelor încheiate.
A mai arătat că în mod similar, în anul 2014 recurenta a achitat nelegal către un alt
furnizor (contract nr. 929 din 10.03.2014) contravaloarea unor produse de balastieră nelivrate
în fapt şi că procesele-verbale de recepţie nr. 2416 din 20.06.2014, nr. 5539 din 28.11.2014, nr.
4325 din 31.07.2015, nr. 130 din 12.01.2015 şi nr. 7683 din 10.12.2015, ataşate de recurentă
motivelor de recurs şi invocate de aceasta, reprezintă documente întocmite post factum şi care
sunt nerelevante soluţionării căii de atac declarate motivat de faptul că realitatea efectuării
transportului produselor de balastieră nu fost confirmată de misiunea de audit întrucât potrivit
datelor înscrise în avizele respective şi în tichetele de cântar aferente nu s-a putut stabili o
corespondenţă cu datele înscrise în foile de parcurs aparţinând ....
Analizând actele şi lucrările dosarului, din prisma motivelor de nelegalitate prevăzute
de dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură civilă invocate de ambele recurente,
instanţa constată următoarele:
Recursul reclamantei
Printr-un prim motiv de recurs, reclamanta susține că instanța de fond a omis a se
pronunța cu privire la măsura dispusă prin pct. 2.4. lit. d din Decizia nr. 4/2017 a Camerei de
Conturi.
Cu privire la această critică, Curtea reține că, în conformitate cu art. 227 din Hotărârea
nr. 130/2010 adoptată de Curtea de Conturi, respectiv în Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate
din aceste activităţi „Împotriva încheierii emise de comisia de soluţionare a contestaţiilor
prevăzută la pct. 213 conducătorul entităţii verificate poate sesiza instanţa de contencios
administrativ competentă, în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării de primire
a încheierii, în condiţiile legii contenciosului administrativ”.
Rezultă, deci, că actul care poate forma obiectul acţiunii în contencios administrativ în
această materie este încheierea emisă în procedura administrativă de contestare a actelor
administrative de control.
Decizia nr. 4/2017 a Camerei de Conturi poate fi analizată de către instanţa de
contencios administrativ, însă numai în situaţia în care se solicită şi anularea Încheierii prin care
a fost soluţionată contestaţia împotriva acestei decizii, având în vedere dispoziţiile art. 18 alin.
2 din Legea nr. 554/2004, care prevăd că instanţa este competentă a analiza şi a se pronunţa şi
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asupra legalităţii operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus
judecaţii.
O acţiune privind anularea unei parți a deciziei emise de Camera de Conturi și a
procesului-verbal de constatare adresată direct instanţei de contencios administrativ fiscal, în
situaţia în care o asemenea solicitare nu a făcut obiectul contestației administrative, apare ca
fiind inadmisibilă. Având în vedere inadmisibilitatea acestui punct din acțiunea reclamantei,
nepronunțarea instanței de fond cu privire la această măsură apare ca deplin justificată.
În ceea ce privește criticile privind măsurile dispuse prin pct. II.4, II.6 și II.7 din Decizia
nr. 4/2017 a Camerei de Conturi, Curtea își însușește considerentele expuse de judecătorul
fondului.
Ca atare, având în vedere motivarea detaliată a primei instanţe, Curtea nu va mai relua
punctual argumentele ce au stat la baza pronunţării soluţiei de respingere a cererii de anulare a
acestor măsuri, ci va puncta doar elementele esenţiale care au format şi instanţei de control
judiciar convingerea că măsurile dispuse de curtea de conturi îndeplinesc condițiile de
legalitate.
Concret, pentru a dispune măsura II.4 s-a reţinut de către controlorii financiari că, din
verificarea efectuată a rezultat că, deşi potrivit pct. 21 alin.(l) şi pct. 21 alin.(2) din contractul
de lucrări nr. 4.560/18.11.2013, executantul avea obligaţia „de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul”,
şi de „ a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii
desemnaţi” iar „lista subcontractanţilor cu datele de recunoaştere a acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie anexă la contract”, entitatea auditată nu a urmărit modul de
îndeplinire a acestor prevederi contractuale de către constructor.
Din constatările auditorilor, aspect necontestat de unitatea auditată, rezultă că, execuţia
lucrărilor de investiţii contractate de UAT Comuna A. a fost realizată de către un alt operator
economic (contractul de lucrări nr. 496/15.11.2013 încheiat între aceşti doi agenţi economici,
anexat la filele nr. 622-624 la procesul verbal de constatare). Valoarea de execuţie a lucrărilor
„extindere alimentare cu apă loc. A. şi E.” stabilită de cei doi operatori economici (361.667,4
lei potrivit contract nr. 496/15.11.2013) este cu mult mai mică decât valoarea lucrărilor
contractate direct de UAT Comuna A. pentru realizarea obiectivului de investiţie în cauză
(533.448 lei potrivit contract nr. 4.560/18.11.2013).
Conform calculelor auditorilor cu diferenţa de 122.873,42 lei dintre valoarea plăţilor
efectuate de către UAT Comuna A. (515.221 lei) şi valoarea lucrărilor executate de
subcontractant (392.247,58 lei, din care: 361.667,4 lei lucrări contractate la care se adaugă suma
de 30.680,24 lei lucrări de organizare de şantier şi instalaţii electrice care nu au fost contractate)
a fost supradimensionată valoarea totală a lucrărilor pentru realizarea acestui obiectiv de
investiţie.
Faptul că reclamanta recurentă „nu a avut cunoştinţă că SC C. SRL a subcontractat
lucrarea altor societăţi, nefiind încheiat vreun act de cesiune în cauză, aflând despre aceasta
aproape de finalizarea termenului de execuţie a lucrărilor, pe tot parcursul execuţiei noi
crezând că executantul este cel contractat, neavând semne distincte pe utilaje, muncitori sau
maşini.”, nu exclude răspunderea acesteia deoarece această răspundere este o răspundere
obiectivă, independentă de culpă.
Contrar susținerilor din petiția de recurs, cu trimitere la dispozițiile art. 2 alin. 1 lit. a din
OUG nr. 66/2011, Curtea reține că în contractele de finanțare, beneficiarii își asumă obligații
generale de securitate în implementarea proiectelor, ca formă de garanţie specifică.
Pentru argumentarea acestei opinii, Curtea porneşte de la faptul că reclamanta şi-a
asumat obligaţii de rezultat (implementarea proiectului) şi este ţinută să garanteze rezultatul la
care s-a îndatorat, astfel încât, pentru angajarea răspunderii contractuale autoritatea de
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management nu este ţinută să dovedească culpa debitorului său ci doar faptul neobţinerii
rezultatului sau al obţinerii rezultatului dar cu încălcarea dispoziţiilor legale sau contractuale.
Aşadar, faptul că reclamanta nu a cunoscut încheierea contractelor de subcontractare nu
o exonerează de răspundere.
Referitor la sumele achitate conform Devizului general de lucrări, corect a reținut
Tribunalul că faţă de probatoriul administrat în cauză, măsura dispusă la pct. II.4 cu referire la
abaterea descrisă la pct. 2.4 lit. e) este justificată, urmând a fi menţinută pentru încălcarea art.
2 din OUG nr. 34/2006 şi art. 48 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, care stabilesc că ordonatorii
principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate
investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii.
Reclamanta a plătit către SC C. SRL (executantul contractului 4560/18.11.2013) un
preţ supraevaluat, mai mare decât preţul real practicat în mod liber între profesionişti rezultat
din contractul 496/15.11.20.13 încheiat între SC C. SRL (în calitate de contractant stabilit
urmare procedurii de achiziţie publică) şi SC D. SRL (subcontractant).
Prin măsura dispusă la pct. II.6 din Decizia nr. 4/03.02.2017 s-a stabilit în sarcina
recurentei obligaţia de a verifica legalitatea şi regularitatea tuturor plăţilor efectuate şi
înregistrate la titlul „bunuri şi servicii” în anul 2015 referitoare la achiziţia de carburanţi,
precum şi stabilirea întinderii şi dispunerea măsurilor de recuperare a prejudiciilor cauzate
Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna A. prin plata nelegală a cheltuielilor privind bunurile
de natura carburanţilor.
Măsura contestată este dispusă de către controlorii financiari ca urmare a abaterii de la
legalitate şi regularitate consemnată la pct. 2.6 din partea de constatare a deciziei.
Aşa cum rezultă din conţinutul Deciziei nr. 4/03.02.2017, a rezultat că nu au fost
respectate de către entitate dispoziţiile legale referitoare la angajarea, înregistrarea şi plata
cheltuielilor, precum şi cele privind recepţia şi consumul carburanţilor, fapt ce a determinat
efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 12.168 lei pentru bunuri nerecepţionate.
Cu privire la acest aspect, reclamanta a susţinut că alimentările cu carburanţi au fost
făcute în unele cazuri cu alte maşini decât cele din dotare, întrucât aceste alimentări au fost
făcute cu alte ocazii, în recipiente mai mari (1000 litri), constituind un mic depozit, având în
vedere numărul de utilaje din dotarea proprie, nedeplasabile în staţii PECO, fiind distanţa mare
(22-23 km), cât şi consumurile mari pentru alimentarea direct de la pompă.
Ca urmare, menţionează că a economisit carburant prin achiziţionarea acestuia cu alte
maşini proprietate personală a persoanelor de decizie din executiv (primar/viceprimar),
neutilizând aceste utilaje (autogreder şi buldoexcavator) pentru alimentarea la pompă, fapt
pentru care nu s-au făcut foi de parcurs pentru toate transporturile de carburant.
A reținut instanța de fond că argumentele prezentate privind justificarea alimentărilor
pentru care nu există foi de parcurs din care să rezulte cine a efectuat alimentarea şi pentru care
autoturism s-a efectuat respectiva alimentare, nu probează afirmaţiile reclamantei. De altfel, aşa
cum rezultă din susţinerile autorităţii pârâte, UAT Comuna A. a îndeplinit măsura dispusă la
pct. II.6 din decizia contestată chiar în timpul controlului, prejudiciul fiind recuperat prin
chitanţele nr. 4.360/14.11.2016 şi 4.389 din 15.11.2016.
Prin măsura dispusă la pct. II.7 din Decizia nr. 4/03.02.2017, s-a stabilit obligația
entităţii controlate de a efectua inventarierea produselor de balastieră achiziţionate/ recepţionate
în baza contractelor de furnizare nr. 929/10.03.2014 şi nr. 673/06.02.2015, ţinerea evidenţei
tichetelor de cântar eliberate de furnizorul produselor de balastieră şi stabilirea întinderii
prejudiciului cauzat prin plata unor cantităţi de produse de balastieră nelivrate sau pentru care
nu există documente justificative care să ateste intrarea acestora în patrimoniul unităţii
administrativ-teritoriale şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului,
potrivit legii.
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În Raportul de audit financiar încheiat la entitatea auditată şi la pct. II.1.11. a) din
Procesul verbal de constatare nr. 5.848/18.11.2016, s-au consemnat că în anul 2015, entitatea
auditată a achiziţionat produse de balastieră prin modalitatea de achiziţie directă de la un
furnizor (Contract nr. 673/06.02.2015) în valoare totală de 80.000 lei, necesare realizării unor
lucrări de întreţinere a drumurilor comunale, însă auditul a scos în evidenţă faptul că, plăţi în
sumă totală de 40.558 lei au fost efectuate nelegal.
Conform înţelegerii părţilor furnizorul se obligă „să furnizeze materialele de bună
calitate, cantităţile livrate vor fi însoţite de aviz de însoţire a mărfii şi bon de cântar”, iar
beneficiarul (destinatar al bunurilor divizibile livrate pe cale rutieră cu autovehiculul ...) să
asigure transportul.
Din verificarea documentelor (avize de însoţire a mărfii şi tichete de cântar cuprinse în
situaţiile anexate la facturile ce au făcut obiectul contractului şi foi de parcurs) care au stat la
baza plăţii produselor furnizate, a rezultat că, dintr-un total 431 avize de însoţire a mărfii emise
de furnizor, pentru un număr de 217 avize (conform situaţiei anexate la filele 169-172 la
procesul verbal de constatare) în valoare de 38.626 lei (1.422 mc agregate de balastieră) nu se
confirmă realitatea efectuării transportului (nu există o corespondenţă între informaţiile privind
numărul de curse, ziua şi data cântăririi mărfii/data realizării transportului, înscrise în tichetele
de cântar şi în foile de parcurs cu cele din avizele de însoţire).
Prin urmare, au apreciat controlorii financiari că au fost nesocotite dispoziţiile art. 51
alin.(3) şi art. 54 alin.(5) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
De asemenea, informaţiile înscrise în avizele de însoţire a mărfii (produse de balastieră)
nu concordă cu cele din tichetele de cântar. S-au constatat situaţii în care cantităţile de agregate
de balastieră înscrise în avizele de însoţire a mărfii sunt cu mult mai mari decât cantităţile nete
rezultate din cântărire (conform situaţiilor anexate la filele nr. 163 la procesul verbal de
constatare). Pentru o diferenţă de 111,58 tone în valoare de 1.932 lei documentele care au stat
la baza plăţilor nu confirmă transportul şi recepţia.
În Raportul de audit financiar încheiat la entitatea auditată şi la pct. II.1.11.b) din
Procesul verbal de constatare nr. 5.848/18.11.2016, s-a consemnat că în anul 2014 a fost plătită
nelegal către un alt furnizor (contract nr. 929/10.03.2014 în valoare totală de 60.000 lei) suma
totală de 14.354 lei reprezentând contravaloarea produselor de balastieră nelivrate în fapt.
Din verificarea concordanţei informaţiilor privind data foilor de parcurs, data avizelor
de însoţire a mărfii şi data tichetelor de cântar, s-a constatat faptul că, deşi autoutilitara ... a
efectuat într-o zi de activitate între 1 şi 3 curse, numărul avizelor de însoţire a mărfii acceptate
la plată a fost cu mult mai mare. Astfel, în cazul acestui contract pentru un număr de 80 avize
(conform situaţiei anexate la filele .. la procesul verbal de constatare) nu se certifică realitatea
transportului şi recepţiei produselor de balastieră în valoare de 14.354 lei (557 mc) contrar
dispoziţiilor art. 54 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Pentru plata nelegală a sumei de 14.354 lei nejustificată cu bunuri recepţionate sau servicii
prestate legea prevede perceperea de majorări de întârziere calculate în sumă de 5.311 lei.
Așa cum corect a reținut instanța de fond, din înscrisurile aflate în dosarul cauzei, rezultă
cu certitudine că reclamanta a plătit cantităţi de produse de balastieră înscrise în avizele de
însoţire, cu toate că s-a constatat că efectuarea transportului agregatelor de balastieră de la
furnizor la cumpărător nu rezultă din foile de parcurs întocmite pentru mijloacele de transport
deţinute de reclamanta. Informaţiile din foile de parcurs nu concordă cu menţiunile din avizele
de însoţire.
Conform OMFP nr. 1917/2005 şi OMEF nr. 3512/2008, intrarea în patrimoniul
reclamantei a agregatelor de balastieră achiziţionate în baza contractelor de achiziţie publică
trebuia probată prin documente justificative, precum şi prin înregistrarea în contabilitate a
operaţiunilor consemnate în documente, cu privire la bunurile materiale de natura stocurilor.
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De altfel, din susţinerile pârâtei rezultă că entitatea auditată a luat măsuri privind
recuperarea prejudiciului şi a încasat la bugetul local suma totală de 19.665 lei, inclusiv
majorările de întârziere aferente.
Nu poate fi reținută apărarea recurentei din care rezultă că factura ar fi un înscris
suficient pentru a dovedi legalitatea operațiunilor comerciale, deoarece potrivit reglementărilor
contabile, pentru bunuri de natura stocurilor, factura este doar unul din documentele
justificative.
Prin urmare, față de cele prezentate, Curtea constată că recursul reclamantei este
neîntemeiat și, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă și art. 20 din Legea nr. 554/2004, va fi
respins ca nefondat.
Recursul pârâtei Curtea de Conturi
Recursul pârâtei vizează soluția de anulare a măsurii de la pct. I.1 din decizia contestată
prin care s-a stabilit obligația entităţii auditate de a stabili şi încasa creanţele cuvenite Unităţii
Administrativ Teritoriale Comuna A. pentru anul 2015, din taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de racorduri şi branşamente la reţelele publice de telefonie şi televiziune prin cablu, potrivit
reglementărilor legale.
Acestei măsuri îi corespunde abaterea de la legalitate consemnată la pct. 1.2. din partea
de constatare a deciziei, prin care s-a reţinut faptul că pentru lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de telefonie şi televiziune prin cablu, în anul 2015, Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna A. nu a procedat la eliberarea autorizaţiilor pentru aceste
lucrări şi nici nu a încasat taxa pentru eliberarea acestora, contrar prevederilor art. 267 alin. 11
din Legea nr. 571/2003 şi pct. 141 din HG nr. 44/2004.
Pentru clarificarea problemei de drept, Curtea are în vedere că art. 267 alin. 11 din Legea
nr. 571/2003 prevede că: „Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri
şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 75.000 lei [vechi]
pentru fiecare racord*).”
Totodată potrivit pct. 141 din Normele aprobate prin HG nr. 44/2004, autorizaţia privind
lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de telefonie şi televiziune prin cablu nu
este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta în situaţia în care este
necesară emiterea autorizaţiei de construire. Şi această autorizaţie (alta decât autorizaţia de
construire menţionată mai sus) se emite numai de către primar, iar furnizorul serviciilor poate
efectua lucrările de racorduri sau branşamente numai după obţinerea autorizaţiei, în condiţiile
prevăzute de lege.
Pe de altă parte, art. 1 din OUG nr. 111/2011: „Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca
obiect:
a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi
serviciile de comunicaţii electronice, a regimului autorizării acestor activităţi, precum şi a
măsurilor destinate promovării concurenţei pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice;
b) stabilirea cadrului de reglementare a relaţiilor dintre operatori, dintre furnizorii de
servicii de comunicaţii electronice şi dintre operatori şi furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice în ceea ce priveşte accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la
facilităţile şi serviciile asociate;”
De asemenea prin art. 5 al actului normativ menţionat se stabileşte că: „Furnizarea
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice este liberă şi se realizează în condiţiile
regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol”, iar art.
8 prevede că: „ANCOM elaborează şi actualizează autorizaţia generală pentru tipurile de
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reţele şi de servicii, prin care stabileşte condiţiile în care acestea pot fi furnizate, determinând
astfel drepturile şi obligaţiile care revin furnizorilor fiecărui tip de reţea sau de serviciu.
Din analiza celor două acte normative, așa cum de altfel susține recurenta, rezultă că
autorizațiile pe care fiecare le reglementează au un regim juridic distinct.
Taxa reglementată de art. 267 alineatul (11) din Legea nr. 571/2003 se percepe pentru
eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu şi face parte din
categoria impozitelor şi taxelor locale prevăzute de art. 2 alineatul (1) lit. h) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal. Taxa se încasează la bugetul local şi constituie venit al comunei.
Dreptul legal de a efectua astfel de lucrări de racorduri şi branşamente nu este acordat
de către consiliul local decât după obţinerea autorizaţiei specifice prevăzute de art. 267 alineatul
(11) din Legea nr. 571/2003. Niciun prestator de astfel de servicii/lucrări nu poate efectua
lucrări de racorduri/branşamente la reţelele de televiziune prin cablu decât după obţinerea unei
astfel de autorizaţii, reglementată de art. 267 alineatul (11) din Legea nr. 571/2003 şi plata
taxelor corespondente.
Împrejurarea că reţeaua de telecomunicaţii nu face parte din domeniul public al comunei
A. nu are absolut nicio relevanţă în soluţionarea cauzei, motivat de faptul că pentru lucrări care
se desfăşoară la orice reţea amplasată pe domeniul unităţii administrativ-teritoriale trebuie
plătită acesteia de către operatori o taxă pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţelele publice.
Așa cum corect susține recurenta, terminologia de reţea publică nu are conotaţia de
apartenenţă la domeniul public, cum nefondat reţine instanţa de fond. Din însăşi cuprinsul art.
4 pct. 10 din OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, invocat de către instanţa de
fond, rezultă că definiţia "reţelei publice de comunicaţii electronice" este o reţea de comunicaţii
electronice care este utilizată în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului.
Prin urmare, Curtea constată că obligația entităţii auditate de a stabili şi încasa creanţele
cuvenite Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna A. pentru anul 2015, din taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de racorduri şi branşamente la reţelele publice de telefonie şi televiziune
prin cablu, potrivit reglementărilor legale, a fost corect dispusă de controlorii financiari, motiv
pentru care, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, va admite recursul formulat de pârâta
Curtea de Conturi a României, va casa în parte sentinţa recurată și în rejudecare, va respinge
acţiunea ca nefondată.
38. Societate aflată în procedura insolvenţei. Creanţă anterioară deschiderii
procedurii, modalitatea de calcul a accesoriilor
Rezumat:
Potrivit art. 41 din Legea nr.85/2006, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice
fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior
datei deschiderii procedurii. În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile,
majorările ori penalităţile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior
datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu
prevederile programului de plăţi. Totodată, potrivit art. 122 ind.1 din OG nr.92/2003, respectiv
art. 179 din Legea nr.207/2015, în cazul debitorilor cărora li s-a deschis procedura insolvenţei,
pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei
se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit legii care reglementează această
procedură. Ca urmare, cât timp există un plan de reorganizare confirmat, reclamanta trebuie
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să achite accesoriile în cauză, fiind incident art.41 alin. 3 din Legea nr.85/2006. Referitor la
perioada pentru care s-au calculat aceste penalităţi, din analiza dispoziţiilor legale anterior
menţionate, se reţine că perioada în care debitoare obligaţiilor fiscale s-a aflat în insolvenţă
nu este exclusă de la calculul acestora.
(Decizia nr. 901 din 26.11.2019, dosar nr. 391/86/2019)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 12.02.2019 cu număr de dosar .../86/2019, reclamanta SC A.
SA - prin administrator special, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
a solicitat anularea Deciziei nr. 10715/12.09.2018 şi pe cale de consecinţă să se constate că şi
Decizia 30872/20.04.2018 emisă de pârâtă este anulabilă, fiind netemeinice; să se constate că
reclamanta nu datorează accesoriile reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, aşa cum a
calculat pârâta prin cele doua Decizii şi prin anexă.
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii.
Prin sentinţa nr. 434 din 6 iunie 2019, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea având ca obiect „contestaţie act administrativ fiscal”,
formulată de reclamanta S.C. A. S.A. prin administrator special în contradictoriu cu pârâtul
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice; a anulat Decizia nr.10715/12.09.2018 emisă de DGRFP şi
Decizia referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
nr.28308/11.04.2019 emisă de AJFP; a obligat pârâtul să restituie reclamantei suma de 37.567
lei plătită cu titlu de dobândă şi suma de 10.538 lei plătită cu titlu de penalităţi; a obligat pârâtul
să plătească reclamantei cheltuieli de judecată de 350 lei.
Împotriva acestei sentinţe, pe care a criticat-o pentru nelegalitate, în termen legal a
promovat recurs pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice.
În motivarea căii de atac întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 488, alin. 1, pct. 8 Cod
procedură civilă, recurenta a susţinut că sentinţa este nelegală şi netemeinică pentru următoarele
considerente:
În fapt, reclamanta a solicitat anularea Deciziei nr. 10715 din 12.09.2018 emisă de
D.G.R.F.P. prin care s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de
reclamantă împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi
şi penalităţi de întârziere nr. 28308 din 11.04.2018, emisă de A.J.F.P., pentru perioada
26.02.2018 -04.04.2018, în sumă totală de 48.105 lei.
Tribunalul Suceava a admis acţiunea reclamantei reţinând că în speţă dobânzile şi
penalităţile de întârziere stabilite prin decizia de calcul accesorii nr. 28308 din 11.04.2018 au
fost calculate în perioada în care reclamanta se afla în procedura Legii nr. 85/2006, ceea ce
contravine dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Legea insolventei care prevăd că „Nici o dobândă,
majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi
adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.”
În opinia recurentei, această motivare nu poate fi menţinută.
A învederat faptul că SC A. SA a intrat în procedura insolventei începând cu data de
10.11.2009, potrivit încheierii nr. 247 din data de 10.11.2009 a Tribunalului Suceava, din
dosarul nr. .../86/2009, iar prin sentinţa civilă nr. 66/30.01.2018, definitivă şi executorie a
Tribunalului Suceava, s-a dispus închiderea procedurii de reorganizare a debitorului şi reinserţia
societăţii în circuitul economic.
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Dobânzile şi penalităţile de întârziere stabilite de organul fiscal prin Decizia referitoare
la obligaţiile fiscale accesorii nr. 28308 din 11.04.2018 au fost calculate pentru perioada
26.02.2018 - 04.04.2018, perioadă de după închiderea procedurii de reorganizare şi reinserţie
în circuitul economic, perioadă în care debitoarea nu se mai afla în procedura Legii nr. 85/2006,
pentru următoarele debite:
- impozitul din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor şi părţilor sociale cu
termenul scadent 25.12.2012;
- impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale, cu termene scadente
26.02.2018 şi 26.03.2018.
Calculul dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere s-a făcut cu respectarea prevederilor
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016, precum şi a prevederilor art. 41 alin. 3 din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările şi completările ulterioare.
A susţinut recurenta că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că accesoriile fiscale au
fost calculate pentru o perioadă în care debitoarea se afla în procedura Legii nr. 85/2006 şi ca
atare nu ar datora dobânzi şi penalităţi de întârziere.
A concluzionat precizând faptul că hotărârile judecătorului sindic sunt executorii,
acestea sunt opozabile organului fiscal şi ca atare, faţă de prevederile legale invocate rezultă că
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere nr. 28308 din 11.04.2018 a fost emisă corect şi legal.
Prin întâmpinarea depusă la 26 septembrie 2019, societatea intimată a solicitat
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei recurate ca legală şi temeinică.
În susţinerea acestui punct de vedere a precizat că instanţa de fond a apreciat corect
faptul că accesoriile calculate prin decizia contestată, se refereau la perioade în care societatea
era în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006. Anexele cu perioadele respective: 21.12.2012
- 01.03.2014 - 434 zile întârziere suma de 12.152 lei dobândă; 21.12.2012 -22.02.2018 - 1889
zile întârziere suma de 10.500 lei penalitate; 01.03.2014 - 01.01.2016 - 671 zile întârziere suma
de 14.091 lei dobândă şi 01.01.2016-22.02.2018 - 784 zile întârziere suma de 10.976 lei
dobândă.
A arătat intimata că pentru perioada cuprinsă între 22.02.2018 - 04.04.2018, aşa cum a
susţinut recurenta, baza de calcul este eronata, calculul accesoriilor fiind făcut la un sold al
obligaţiilor principale născute în timpul procedurii prevăzuta de Legea nr. 85/2006 şi, aşa cum
s-a arătat, susţinut şi probat la instanţa de fond, nu se calculează nici o majorare sau penalitate.
În această logică temeinică, legală şi justă instanţa de fond a admis contestaţia
societăţii în aprecierea corectă că acesta se află în procedura prevăzuta de Legea nr. 85/2006 în
faza reorganizării judiciare când s-au născut obligaţiile pe care recurenta le-a impus prin decizia
contestată. Atât la fond cât şi în recurs, recurenta nu a făcut referiri la naşterea acestor obligaţii,
nu a explicat modul cum le-a calculat ci doar generic a arătat o perioadă de 2 luni respectiv
februarie 2018-aprilie 2018, dar în anexa menţionată este de fapt perioada reţinută cu privire la
calculul acestor accesorii.
În sprijinul susţinerii că nu datorează aceste accesorii, intimata a inserat prevederile
art. 1221 din Codul de procedură fiscală în vigoare până la data de 16.09.2011 şi art. 179 din
acelaşi act normativ precum şi art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.
În ceea ce priveşte aspectul motivării recursului pe prevederile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod
procedură civilă, în opinia intimatei recurenta nu a dezvoltat şi nu a argumentat motivele
invocate. Reiterarea susţinerilor pe scurt de la instanţa de fond, omiţând în mod intenţionat să
contrazică cu argumente legale fondul chestiunii şi anume perioadele din anexă care au stat la
baza sumelor calculate ca accesorii, faptul că a încercat să inducă în eroare instanţa de judecată
şi că perioada pentru care a calculat accesoriile din Decizia contestată nu are bază şi fundament
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legal. Din aceste motive nu există nici un argument legal în susţinerea casării sentinţei recurate,
reţinerea ei spre rejudecare şi respingerea contestaţiei, cum a solicitat recurenta.
A susţinut intimata că instanţa de fond a analizat corect documentele, deciziilor, anexa
la decizie cu calculul accesoriilor, plăţile făcute şi cadrul legal, a deliberat şi judecat fără
echivoc că societatea nu datorează aceste accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi în
cuantum de 48.105 lei, ele fiind calculate la o perioadă când societatea se afla în procedura
reorganizării şi din acest considerent a admis contestaţia şi a dispus restituirea sumelor achitate.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs formulate care se subsumează celor prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 8
Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este fondat, având în vedere următoarele
considerente:
Prealabil, curtea reţine că reclamanta intimată a solicitat anularea Deciziei nr. 10715 din
12.09.2018 emisă de D.G.R.F.P. prin care s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei
formulată de reclamantă împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. 28308 din 11.04.2018, emisă de A.J.F.P.,
pentru perioada 26.02.2018 -04.04.2018, în sumă totală de 48.105 lei.
Totodată, se reţine că S.C. A. S.A. a intrat în procedura insolventei începând cu data de
10.11.2009, potrivit încheierii nr. 247 din data de 10.11.2009 a Tribunalului Suceava, din
dosarul nr. .../86/2009, iar prin sentinţa civilă nr.66/30.01.2018, definitivă şi executorie a
Tribunalului Suceava, pronunţată în dosarul nr. ../86/2009* s-a dispus închiderea procedurii de
reorganizare a debitorului şi reinserţia societăţii în circuitul economic.
Împotriva sentinţei civile nr.66/30.01.2018 a Tribunalului Suceava, pronunţată în dosarul
nr. .../86/2009**, a fost declarat recurs de către creditorul B. SA, iar prin decizia
nr.116/13.09.2018 Curtea de Apel Suceava a decis casarea în totalitate a sentinţei recurate şi
trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 565/04.12.2018, definitivă şi executorie a Tribunalului
Suceava, pronunţată în dosarul nr. .../86/2009*** s-a dispus închiderea procedurii de
reorganizare a debitorului S.C. A. S.A. şi reinserţia societăţii în circuitul economic.
Împotriva sentinţei civile nr.565/04.12.2018 a Tribunalului Suceava, pronunţată în
dosarul nr..../86/2009***, a fost declarat recurs de către creditorul B. SA, iar prin decizia
nr.277/28.03.2019 Curtea de Apel Suceava a decis respingerea recursului ca nefondat.
Recursul este întemeiat.
Astfel, pe de o parte, curtea consideră că legalitatea deciziilor contestate se analizează
prin raportare la situaţia de fapt şi de drept existentă la data emiterii acestora.
Pe de altă parte, legalitatea aceloraşi decizii se analizează în raport de cauza cererii de
chemare în judecată, adică în raport de argumentele de fapt şi de drept arătate în cererea de
chemare în judecată, în recurs fiind inadmisibilă schimbarea acestei cauze.
Astfel, sub un prim aspect, curtea reţine că la data la care au fost emise deciziile
contestate, reclamanta intimată se afla sub puterea sentinţei civile nr.66/30.01.2018 a
Tribunalului Suceava, pronunţată în dosarul nr. .../86/2009**, definitivă şi executorie, prin care
s-a dispus închiderea procedurii de reorganizare a sa şi reinserţia societăţii în circuitul
economic.
Prin urmare, contrar celor reţinute de prima instanţă, din această perspectivă, recurenta
era în drept să emită decizia de calcul accesorii.
Sub un alt aspect, curtea consideră că aspectul litigios dintre părţi vizează în realitate
modul de înţelegere al aplicării în timp a actelor normative cu incidenţă, respectiv legea
insolvenţei şi codul de procedură fiscală.
După cum s-a arătat anterior S.C. A. S.A. a intrat în procedura insolventei începând cu
data de 10.11.2009, potrivit încheierii nr. 247 din data de 10.11.2009 a Tribunalului Suceava,
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din dosarul nr. .../86/2009, astfel încât, sub aspectul aplicabilității legii insolvenţei, legea
incidentă este Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, având în vedere în acest sens
dispoziţiile art. 343 din Legea nr. 85/2014.
Sub aspectul de interes, curtea reţine că potrivit art.41 din Legea nr.85/2006 “(1) Nici o
dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va
putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), creanţele garantate se înscriu în tabelul
definitiv până la valoarea garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar
sau de lichidator. În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă garanţia se va face
la un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferenţa
favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanţa sa fusese înscrisă
drept creanţă chirografară, până la acoperirea creanţei principale şi a accesoriilor ce se vor
calcula.
(3) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori
penalităţile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii
procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu prevederile
programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, prevederile alin. (1) şi (2) se aplică
corespunzător pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plăţi, la data intrării în
faliment.
(4) Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic
accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute ulterior datei deschiderii atât a procedurii
simplificate, cât şi a celei generale, în cazul în care nici un plan de reorganizare nu este
confirmat.”
Sub aspectul aplicabilității codului de procedură fiscală, curtea reţine că atât vechiul
Cod de procedură fiscală (OG nr.92/2003), cât şi noul cod de procedură fiscală(Legea
nr.207/2015), cu privire la dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate în cazul deschiderii
procedurii insolvenţei, au acelaşi conţinut normativ. Astfel, art.122 ind.1 din OG nr.92/2003,
respectiv art.179 din Legea nr.207/2015, prevăd că în cazul debitorilor cărora li s-a deschis
procedura insolvenţei, pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii
procedurii insolvenţei se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit legii care
reglementează această procedură.
În cauza de faţă, incident este art.41 alin.3 din Legea nr.85/2006 întrucât în cazul
reclamantei intimate există un plan de reorganizare confirmat, astfel încât aceasta trebuie să
achite accesoriile în cauză.
Referitor perioada pentru care s-au calculat aceste penalităţi, din analiza dispoziţiilor
legale anterior menţionate, curtea reţine că, în cazul dat, perioada în care debitoare obligaţiilor
fiscale s-a aflat în insolvenţă nu este exclusă de la calculul acestora.
În raport de cele mai sus arătate, constatându-se că este nelegală hotărârea pronunțată în
cauză, în temeiul dispozițiilor art.488 pct.8, art. 496 și art.498 alin.1 C. proc. civ., curtea va
dispune admiterea recursului, casarea hotărârii atacate și în rejudecare, va respinge acţiunea ca
neîntemeiată.
39. Contribuabil inactiv. Posibilitatea de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe
valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate de la un astfel de contribuabil
Rezumat:
Principiul prevalenței substanței asupra formei constituie un principiu fundamental al
sistemului comun de taxă pe valoarea adăugată instituit de legislația comunitară, care se aplică
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în concordanță cu celelalte principii recunoscute de legislația și jurisprudența comunitară,
printre care principiul luptei împotriva fraudei, a evaziunii fiscale și a eventualelor abuzuri.
Din hotărârea CJUE în cauza C-101/2016 Paper Consult rezultă că în ipoteza furnizorului
declarat inactiv dacă există pierderi de venituri fiscale pentru trezoreria publică este legal
refuzul dreptului de deducere. Se conturează astfel două ipoteze distincte în care se poate
refuza dreptul de deducere în cazul unui furnizor declarat inactiv: fie administrația fiscală a
făcut dovada nemijlocită a unei fraude la care a participat și achizitorul sau despre care
persoana impozabilă avea cunoștință în baza unor elemente obiective, fie, deşi nu s-a făcut în
mod direct dovada unei fraude în amonte, persoana inactivă nu a declarat și colectat TVA la
trezoreria publică (există pierderi de venituri fiscale), ipoteză în care se prezumă în mod
irefragabil că există o fraudă fiscală (prin această prezumție se urmărește evitarea fraudei).
(Decizia nr. 803 din 7 noiembrie 2019, dosar nr. 7554/86/2017*)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
la data de 08.11.2017 şi înregistrată sub nr. de dosar ../86/2017, reclamanta SC A. SRL, a
solicitat, în contradictoriu cu pârâta ANAF – DGRFP ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se
dispună desfiinţarea deciziei nr. 5415/22.05.2017 emisă de pârâtă, în soluţionarea contestaţiei
formulate împotriva deciziei de impunere F-SV 373/25.10.2016 emisă de AJFP– Activitatea de
Inspecţie Fiscală şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 305 din 11.04.2019, Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea, în parte, având ca obiect “contestaţie act administrativ
fiscal”, formulată de reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice. A anulat, în parte,
Decizia nr. 5415/22.05.2017 emisă de pârâta D.G.R.F.P. privind soluţionarea contestaţiei, şi
anume art. 1 şi 2 din decizie, în sensul desfiinţării parţiale a Deciziei de impunere privind
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr.
F-SV 373/25.10.2016 emisă de A.J.F.P. -Inspecţie Fiscală, în baza Raportului de Inspecţie
Fiscală nr. F-SV 311/25.10.2016, pentru suma totală de 45.404 lei reprezentând impozit pe
profit şi 36.375 lei reprezentând TVA. A respins în rest acţiunea ca nefondată. A obligat pârâta
la plata către reclamantă a sumei de 650 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice– Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivare a arătat că, în fapt, urmare inspecţiei fiscale efectuate, organele de inspecţie
fiscală au constatat că societatea verificată a înregistrat cheltuieli şi a dedus taxa pe valoarea
adăugată în baza facturilor emise de furnizori declaraţi contribuabili inactivi, respectiv:
- S.C. B. S.R.L., în perioada martie -octombrie 2014, reprezentând bunuri în valoare de
72.240 lei, pentru care s-a dedus TVA în sumă de 17.337 lei, societate care a fost declarată
contribuabil inactiv prin Decizia nr.35914 din 03.04.2013, fiindu-i anulată înregistrarea în
scopuri de TVA la data de 25.05.2013;
- S.C. C. S.R.L., în perioada 21.08.2015 - 31.03.2016, reprezentând bunuri în valoare
de 211.532 lei pentru care a dedus TVA în sumă de 19.038 lei, societate declarată contribuabil
inactiv prin decizia nr.6565 din 17.08.2015, fiindu-i anulată înregistrarea în scopuri de TVA în
data de 21.08.2015.
Ca urmare, menţionează că nu au acordat dreptul de deducere pentru cheltuielile în sumă
totală de 283.772 lei si pentru taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de 36.375 lei, dedusă în
baza facturilor emise de cei doi furnizori, stabilind prin Decizia de impunere nr. F-SV 373 din
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25.10.2016, diferenţa de impozit pe profit în sumă de 45.404 lei si de taxă pe valoarea adăugată
în sumă de 36.375 lei.
Precizează că instanţa de fond a reţinut că, având în vedere documentaţia existentă,
rezultă că toate operaţiunile economice desfăşurate s-au consemnat în documente justificative,
care s-au înregistrat în contabilitatea societăţii, operaţiunile fiind reale.
Consideră că motivarea mai sus menţionată nu poate fi menţinută, sens în care invocă
prevederile art. 11 alin. 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare pe perioada
2014 – 2015 şi ale art. 11 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile
începând cu data de 01.01.2016.
Susţine că potrivit prevederilor legale de mai sus se reţine că beneficiarii care
achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în
Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi nu beneficiază de dreptul de deducere a
cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor.
Arată că, odată declaraţi inactivi, contribuabilii sunt înscrişi în Registrul contribuabililor
inactivi sau reactivaţi care este public prin afişarea lui pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală şi care cuprinde toate elementele necesare identificării contribuabililor
inactivi, data declarării ca inactivi, inclusiv data publicării lor în registrul public, iar ceilalţi
contribuabili pot consulta acest registru public, starea de inactivare fiscală producând efecte
faţă de ei, de la data publicării în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, care apare ca
informaţie distinctă în acest registru, astfel că printr-o simplă verificare pe internet a stării
fiscale a furnizorilor/prestatorilor, contribuabilii activi se pot proteja de consecinţele fiscale
negative ale achiziţiei de bunuri ori servicii de la contribuabili declaraţi inactivi.
Învederează faptul că potrivit Registrului contribuabililor inactivi sau reactivaţi publicat
pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală :
-în data de 29.05.2013. S.C. B. S.R.L. CUI 24240868, a fost declarată inactivă începând
cu data de 25.05.2013;
-în data de 03.09.2015. S.C. C. S.R.L. CUI 33873044, a fost declarată inactivă începând
cu data de 21.08.2015, iar înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând cu data de
21.08.2015.
Menţionează că societatea contestatoare avea posibilitatea reală şi facilă de a lua la
cunoştinţă de lista contribuabililor inactivi, legiuitorul dându-i-se posibilitatea rezonabilă de a
se informa, de a evita încheierea de tranzacţii comerciale cu contribuabili inactivi şi în final de
a evita refuzul autorităţilor fiscale de a acorda dreptul de deducere a cheltuielilor, însă,
reclamanta a derulat operaţiuni comerciale cu contribuabili inactivi, deşi avea obligaţia şi
posibilitatea reală de a cunoaşte acest aspect.
Referitor la exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, invocă
prevederile art. 146 alin. 1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare, în vigoare până la data de 31.12.2015.
De asemenea, invocă prevederile art. 299 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
în vigoare începând cu data de 01.01.2016 şi ale art.155 alin. 19 lit. d din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în forma aplicabilă până la data
31.12.2015; prevederi care se regăsesc si la art. 319 alin. 20 lit. d din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, în vigoare începând cu data de 01.01.2016.
Având în vedere cele precizate mai sus, rezultă că factura trebuie să cuprindă în mod
obligatoriu şi codul de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile care emite factura.
Prin urmare, susţine că taxa pe valoarea adăugată nu poate fi dedusă în cazul în care
documentele justificative nu conţin sau nu furnizează toate informaţiile prevăzute de
dispoziţiile legale în vigoare la data efectuării operaţiunilor pentru care se exercită dreptul de
deducere a taxei pe valoarea adăugată.
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Totodată, precizează că organele fiscale nu au constatat că societatea nu ar fi înregistrat
operaţiunile respective în contabilitate, ci faptul că facturile emise nu sunt documente legale şi
că, în consecinţă, rezultă că nu pot fi admise la deducere cheltuielile ce au la bază documentele
respective.
Arată că bază de calcul suplimentară pentru impozitul pe profit nu face referinţa la
veniturile impozabile consemnate si declarate de agentul economic, ci tratează aspectul legat
de nedeductibilitatea cheltuielilor respective sub aspectul provenienţei considerată ca
nejustificată legal.
Prin urmare, contrar celor reţinute de prima instanţa, raportat la cele prezentate mai sus,
apreciază că în mod corect organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile cheltuielile
în sumă totală de 256.315 lei (184.075 lei + 72.240 lei), rezultând astfel profit impozabil şi tva
suplimentar.
Solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi respingerea acţiunii formulată
de reclamantă în totalitate.
În drept îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art. 488 pct. 8 din Codul de procedură
civilă.
Intimatul SC A. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului
ca nefondat.
În motivare a arătat că instanţa de fond motivează soluţia pronunţată pe practica
europeană, prioritară în soluţionarea pricinilor faţă de prevederile interne, amintind
jurisprudenţa constanta a CJUE vizând dreptul de deducere al TVA, amintind cauza C-69/17
Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, C-101/16 Paper Consult SRL şi nu în
ultimul rând efectul imediat al Deciziei CJUE în cauza C-101/16 Paper Consult SRL, respectiv
faptul că dreptul de deducere TVA aferent unei achiziţii de la un contribuabil declarat inactiv
nu va mai putea fi refuzat de către autorităţi, decât în cazul dovedirii unei fraude sau a unei
pierderi de venituri fiscale.
Precizează că recurenta nu a amintit în aşa zisele motive de recurs motivarea instanţei
de fond, ea referindu-se doar la prevederile art. 11 al. 1 din Legea 571/2003 şi art. 11 al. 7 din
Legea nr. 227/2015 şi la faptul că în conformitate cu prevederile art. 155 al. 19 lit. d din Legea
571/2003 privind faptul că în mod obligatoriu factura emisă de furnizor trebuie să cuprindă
codul de înregistrare în scopuri de TVA, situaţie în care, în mod nelegal instanţa de fond a
reţinut că facturile emise sunt documente legale.
Susţine că recurenta face apărări care nu sunt cuprinse în motivarea hotărârii, respectiv
- aşa cum a mai arătat, pentru a se refuza deducerea TVA pentru bunurile achiziţionate de la
contribuabili inactivi, trebuie dovedită existenţa fraudei, iar în ce priveşte „legalitatea
documentelor", instanţa de fond, pe baza probelor, a reţinut că faţă de documentaţia existentă
la dosar, inclusiv cele provenind de la Vama ..., operaţiunile economice nu pot fi puse la
îndoială, ele fiind reale. Aceste operaţiuni s-au consemnat în documente justificative,
documente care s-au înregistrat în contabilitatea societăţii potrivit dispoziţiilor art. 6 al. 1 din
Legea 82/1991. S-a reţinut că societatea sa deţine documente legale de provenienţă, respectiv
cele care însoţeau marfa din Republica Moldova şi documente justificative care atestă că
operaţiunile sunt reale şi că bunurile achiziţionate de către societatea sa au făcut ulterior obiectul
unor livrări de bunuri, nefiind dată o aşa zisă „pierdere de venituri" care să justifice menţinerea
Deciziei 5415/22.05.2017 emisă de pârâta recurentă.
Mai mult, menţionează că instanţa de fond a reţinut, tot pe baza probelor şi a practicii
CJUE, respectiv cauzele reunite C-354/03, C-355/03 şi C-484/03, că este irelevant pentru
dreptul persoanei impozabile de a deduce TVA plătită în amonte dacă TVA pentru vânzarea
anterioară sau ulterioară a bunurilor utilizatorului final a fost sau nu virată bugetului public.
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Cum societatea sa avea ca obiect de activitate „Comerţ cu ridicata a cerealelor,
seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat", în cauză fiind vorba de achiziţii tărâţe pentru
furajarea animalelor în depozitul de livrare en-gross în localitatea X, susţine că aceste mărfuri
achiziţionate au fost ulterior comercializate legal, fiind practic o dovadă în plus al inexistenţei
vreunei fraude.
În drept îşi întemeiază întâmpinarea pe prevederile art. 489 al. 2, 488, 453 Cod
procedură civilă.
Recursul formulat este întemeiat.
Primul aspect pe care Curtea îl reține este acela că în speță sunt incidente dispozițiile
art. 11 al. 12 din Legea nr. 571/2003 care stipula următoarele: 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.
Acest text de lege reglementa așadar situația în care o persoană impozabilă care
achiziționa bunuri ori servicii de la un contribuabil inactiv nu beneficia de dreptul de deducere
al TVA aferentă operațiunii cu furnizorul din amonte și nici nu i se permitea să facă dovada că
acel furnizor a achitat ulterior TVA-ul colectat și că astfel nu există nicio pierdere fiscală,
simplul fapt al contractării cu un furnizor inactiv fiind considerată o prezumție absolută de
fraudă, prezumție întemeiată pe împrejurarea că registrul contribuabililor inactivi era public și
putea fi consultat facil de către orice alt contribuabil.
Ulterior, prin hotărârea CJUE C-101/2016 Paper Consult s-a statuat în sensul 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. A
reținut CJUE că 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. Așadar CJUE a statuat că instituirea unei prezumții
absolute de fraudă contravine normelor juridice comunitare și că persoanei impozabile trebuie
să i se acorde dreptul de a dovedi că nu a participat la fraudă și că nu există nicio pierdere
fiscală, în aceste situații neputîndu-i-se refuza dreptul de deducere al TVA. În speța dedusă
judecății în fața CJUE ( precum și în fața instanței naționale, în recurs, unde s-a făcut aplicarea
hotărîrii CJUE) s-a reținut că furnizorul Rom Packaging, ce fusese inactiv, și-a achitat către
organele fiscale sumele corespunzătoare TVA-ului datorat.
În cuprinsul aceleiași hotărâri s-a mai statuat (55) că prin obligarea persoanei
impozabile să efectueze această verificare, legislația națională urmărește un obiectiv care este
legitim și chiar impus de dreptul Uniunii, și anume acela de a asigura colectarea corectă a
TVA-ului și de a evita frauda, și că o asemenea verificare poate fi cerută în mod rezonabil unui
operator economic. Trebuie însă să se verifice dacă această legislație nu depășește ceea ce este
necesar pentru atingerea obiectivului urmărit.
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Din Hotărârea Paper Consult rezultă prin urmare că în ipoteza furnizorului declarat
inactiv dacă există pierderi de venituri fiscale pentru trezoreria publică este legal refuzul
dreptului de deducere.
Astfel, în cauza arătată, s-a reținut de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene că, în
ceea ce privește reglementarea națională în cauză, reiese din elementele prezentate Curții că
aceasta are ca obiectiv să combată frauda privind TVA ul, sancționând, prin refuzul dreptului
de deducere, un comportament care poate contribui la întârzierea detectării unei astfel de fraude
sau, cel puțin, a neplății TVA ului de către contribuabili care nu îndeplinesc obligațiile
declarative prevăzute de lege, care se sustrag de la controlul fiscal prin declararea unor
informații de identificare a sediului social care nu permit autorității fiscale să îl identifice sau
cu privire la care autoritățile fiscale au constatat că nu își desfășoară activitatea la sediul social
sau la domiciliul fiscal declarat (par. 44).
S-a reținut că nu este contrar dreptului Uniunii să se ceară ca un operator să ia orice
măsură care i s ar putea solicita în mod rezonabil pentru a se asigura că operațiunea pe care o
efectuează nu determină participarea sa la o fraudă fiscală și că, în această privință, trebuie să
se constate că reglementarea națională în discuție nu transferă în sarcina persoanei impozabile
măsurile de control care revin administrației, ci o informează cu privire la rezultatul unei
anchete administrative din care rezultă că contribuabilul declarat inactiv nu mai poate fi
controlat de autoritatea competentă, iar singura obligație impusă persoanei impozabile constă,
astfel, în consultarea listei contribuabililor declarați inactivi afișate la sediul ANAF și
publicate pe pagina de internet a acesteia, o asemenea verificare fiind, pe de altă parte, ușor
de efectuat, legislația națională urmărind un obiectiv care este legitim și chiar impus de dreptul
Uniunii, și anume acela de a asigura colectarea corectă a TVA ului și de a evita frauda, și că o
asemenea verificare poate fi cerută în mod rezonabil unui operator economic (par. 52, 53, 54 și
55).
Cât privește realitatea operațiunilor economice derulate de către reclamantă Curtea
constată că, potrivit practicii judiciare a instanței europene, simplul fapt că s-au emis facturi ce
ar putea respecta condițiile de formă, nu este suficient per se a susține temeinicia apărărilor
contribuabilului, ci, în plus, este necesar ca aceste facturi să nu fi permis unei alte persoane
impozabile să se sustragă de la plata TVA-ului. Principiul prevalenței substanței asupra formei
constituie un principiu fundamental al sistemului comun de taxă pe valoarea adăugată instituit
de legislația comunitară, care se aplică în concordanță cu celelalte principii recunoscute de
legislația și jurisprudența comunitară, printre care principiul luptei împotriva fraudei, a
evaziunii fiscale și a eventualelor abuzuri.
Prin urmare, sunt două ipoteze distincte în care se poate refuza dreptul de deducere în
cazul unui furnizor declarat inactiv: a) fie administrația fiscală a făcut dovada nemijlocită a unei
fraude la care a participat și achizitorul sau despre care persoana impozabilă avea cunoștință în
baza unor elemente obiective (așa zisul „test al cunoștinței”) ori b) deși nu s-a făcut în mod
direct dovada unei fraude în amonte, persoana inactivă nu a declarat și colectat TVA–ul la
trezoreria publică (există pierderi de venituri fiscale), ipoteză în care se prezumă în mod
irefragabil că există o fraudă fiscală (sau și mai riguros spus prin această prezumție se urmărește
evitarea fraudei).
Concluzia Curții de Apel este în sensul că în cauza de față prima instanță a făcut o
aplicare greșită a hotărârii CJUE, fiind aplicată de plano și abstract, raportată doar la o
dispoziție legală internă, fără a avea în vedere circumstanțele concrete ale cauzei, doar din
aceste circumstanțe putând fi dedusă o fraudă sau pierdere fiscală nu dintr-un text de lege
abstract și general. De altfel verificările pe care trebuie să le facă instanța de trimitere, la care
se referă CJUE, sunt tocmai circumstanțele de fapt concrete ce trebuie avute în vedere, distinct
de textul din legea internă care a fost considerat ca fiind în conflict cu normele comunitare.
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În cauză, reclamanta a înregistrat în perioada martie-octombrie 2014 și august 2015martie 2016 achiziții de bunuri de la SC B. SRL respectiv SC C. SRL facturi pentru care a dedus
TVA, achizițiile având loc ulterior declarării furnizorilor ca inactivi.
Prin urmare, cum reclamanta nu a făcut dovada că furnizorii ei menționați în facturile
litigioase au achitat TVA-ul colectat, este dată pierderea fiscală și chiar o participare la fraudă
în condițiile în care a acceptat probabilitatea reală ca furnizorul inactiv să nu achite TVA-ul
colectat.
40. Rambursare TVA. Inadmisibilitate acţiune în absenţa parcurgerii procedurii
reglementate de Codul de procedură fiscală
Rezumat:
Procedura specială instituită în materia rambursării TVA se finalizează cu emiterea
unei decizii a organului fiscal care dispune rambursarea de TVA sau impunerea unor obligaţii
fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor
fiscale. Cât timp nu s-a contestat decizia emisă de organul fiscal şi nu s-a respectat procedura
de contestare a unei atari decizii - reglementată de dispoziţiile art. 268 alin. 1, art. 273 alin. 1
şi art. 281 alin. 2 Cod procedură fiscală, acţiunea reclamantei este inadmisibilă,
inadmisibilitate care rezidă în inexistenţa actului administrativ care urmează a fi supus
controlului de legalitate – respectiv a deciziei dată de organul competent în soluţionarea
contestaţiei administrative (art. 281 alin. 2 Cod procedură fiscală). Faptul că au fost îndeplinite
formalităţile prevăzute de art. 303 alin. 7 Cod fiscal – care în esenţa lor reprezintă o cerere de
rambursare TVA, nu se circumscrie unui refuz de soluţionare în contextul dispoziţiilor art. 2
alin. 1 lit. f din Legea nr. 554/2004. În materia rambursării TVA există reglementată o
procedură specială detaliat reglementată, nefiind incidente normele de drept comun cuprinse
în Legea nr. 554/2004, iar cu privire la solicitările reclamantei, organul fiscal a emis decizia
de corectare a erorilor materiale din decontul reclamantei, act care trebuia contestat în
procedura prealabilă administrativă, finalizată prin emiterea unei decizii care deschidea
dreptul reclamantei la contestarea la instanţa competentă.
(Decizia nr. 808 din 11.11.2019, dosar nr. 8249/86/2017)
Rezumat:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 28.12.2017, sub nr. ../86/2017, reclamanta SC A. SRL în
contradictoriu cu pârâta D.G.R.F.P. - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a solicitat
ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. SCA/46800.1/ 18.07.2017
prin care suma negativă (de recuperat) aferentă taxei pe valoare adăugată a fost anulată, în mod
unilateral, urmare a interpretării eronate a dispoziţiilor legale privind prescripţia, în raport de
Codul de procedură fiscală, obligarea pârâtei la restituirea sumei negative, în cuantum de 69.064
lei din perioada 2010-2011, sumă actualizată cu plata dobânzilor legale în materie fiscală, până
la data efectuării plăţii, precum şi plata cheltuielilor de judecată.
Prin cererea precizatoare depusă la data de 21.05.2017 reclamanta a solicitat obligarea
pârâtei la restituirea sumei negative, în cuantum de 69.064 lei, din perioada 2010-2011, sumă
actualizată cu plata dobânzilor legale în materie fiscală, până la data efectuării plăţii, sumă
apreciată ca fiind prescrisă potrivit adresei-referat nr. SCA/46800.1/18.07.2017, cu cheltuieli
de judecată.
Prin sentinţa nr. 255 din 28 martie 2019, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi a respins ca inadmisibilă

217

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

acţiunea formulată de reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu pârâta D.G.R.F.P. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamanta SC A. SRL,
criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul reclamanta a arătat că în mod eronat instanţa de fond a respins ca
inadmisibilă acţiunea. Instanţa de fond a reţinut că trebuia „întrucât în fapt există un act
administrativ tipic ce înscrie voinţa autorităţii în a constata caracterul prescris al sumei TVAului respectiv decizia de corectare a erorilor materiale din decontul reclamantei pentru
perioada de raportare 9/2017 înregistrată sub nr. 71475/31.10.2017 şi acest act trebuia supus
contestaţiei administrative obligatorii, or, decontul, astfel corectat nu poate avea ca efect
deschiderea procedurii de soluţionare a decontului şi rambursarea sumei, întrucât potrivit
Ordinului nr. 3699/2015 13 (1) se supun procedurii de soluţionare numai deconturile cu sume
negative de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului
legal de depunere.”
A reţinut instanţa de fond că reclamanta nu a solicitat anularea acestei decizii de
corectare a erorilor materiale din decontul 300 şi nu a solicitat emiterea unei decizii de
rambursare TVA, ulterior urmând a se face o contestaţie împotriva actului administrativ.
A identificat instanţa de fond ca fiind incidente art. 303 alin. 7 şi alin. 11, art. 168 şi art.
169 Cod procedură fiscală, Ordinul MFP nr. 3699 din 17.12.2015 pentru aprobarea Procedurii
de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de
rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare art. 32- 36.
În realitate prin decizia nr. SCA/46800.1/18.07017 pârâta a constatat că la data de
01.01.2017 s-a prescris dreptul de a solicita compensarea/restituirea şi pe cale de consecinţă sa efectuat scăderea sumei de 69.064 lei.
Conform art. 169 al. 2 Cod proc. fiscală „în cazul deconturilor cu sumă negativă de
taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse după termenul legal de depunere,
suma negativă din acestea se preia în decontul perioadei următoare”.
Suma de 12.557 lei reprezentând suma compensată cu TVA de plată aferentă perioadei
de raportare de după 01.01.2017, când deja intervenise prescripţia.
Suma de 56.507 lei nu a fost compensată cu obligaţii de plată ulterioare datei de
01.01.2017, când a intervenit prescripţia.
Având în vedere faptul că s-au depus deconturi 300 şi s-au făcut compensări, termenul
de prescripţie a fost întrerupt.
În completarea normelor legislative, a fost pronunţată Decizia Comisiei Fiscale centrale
în cadrul MFP nr. 1/2012 care prevede posibilitatea compensării TVA din perioada/ perioadele
fiscale de raportare următoare cu soldul taxei negative cumulate.
Ulterior ştergerii reclamantei din evidenţele pârâtei prezenta acţiune este legală şi
firească deoarece un alt decont 300 se referă la rambursarea unei sume aflate la pârâtă.
Prin decizia nr. SCA/46800.1/18.07017 pârâta a constatat că la data de 01.01.2017 s-a
prescris dreptul de a solicita compensarea sau restituirea şi pe cale de consecinţă s-a efectuat
scăderea sumei de 69.064 lei.
Astfel în mod eronat a interpretat instanţa de fond prevederile art. 303 alin. (7) şi alin.
(11), art. 168 şi art. 169 Cod procedură fiscală, Ordinul MFP nr. 3699 din 17.12.2015 pentru
aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată
cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare art. 3236 faţă de situaţia ivită şi care datorează faptului că pârâta intimată emisese decizia nr.
SCA/46800.1/18.07017 pârâta intimată a constatat că la data de 01.01.2017 s-a prescris dreptul
de a solicita compensarea sau restituirea şi pe cale de consecinţă s-a efectuat scăderea sumei de
69.064 lei.
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Prin deconturile 300 a fost întrerupt termenul de prescripţie a cererii de compensare/
rambursare. Iar reclamanta, datorită comportamentului de bun contribuabil pe care l-a avut dea lungul anilor nu poate intra decât în categoria pentru deconturile cu sume negative de TVA
cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mic.
Prin întâmpinarea depusă la data de 1 august 2019 pârâta a invocat în principal excepţia
nulităţii cererii de recurs şi în subsidiar, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi
menţinerea sentinţei recurate, în raport de următoarele considerente:
Respingând acţiunea, instanţa de fond a avut în vedere faptul că, potrivit cererii
precizatoare depusă de către reclamantă, obiectul acţiunii judiciare constă în restituirea sumei
negative în cuantum de 69.064 lei, din perioada 2010 - 2011, sumă actualizată cu plata
dobânzilor legale în materie fiscală, acţiunea în contencios administrativ fiind una directă în
repararea pretinsei vătămări produse pârâtei reclamante.
În urma analizării dispoziţiilor legale incidente speţei (art. 303 alin. (7) şi (11) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 168 alin. (1), (2) şi (3), art. 169 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală şi Ordinul nr. 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de
soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de
rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare), Tribunalul a reţinut
că în materia rambursării de TVA este instituită o procedură specială, iniţiată prin depunerea
de către contribuabil a decontului conţinând soldul sumei negative a TVA reportate din perioada
precedentă şi opţiunea rambursării soldului sumei negative de TVA, finalizată cu emiterea unei
decizii a organului fiscal, prin care se dispune rambursarea TVA sau impunerea unor obligaţii
fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor
fiscale, pentru deconturile în valoare de peste 45.000 lei, rambursarea realizându-se numai
posterior inspecţiei fiscale.
Pe cale de consecinţă, în mod legal s-a concluzionat că voinţa organului fiscal se
materializează printr-o decizie (de rambursare, respectiv de impunere), act administrativ supus
contestării în justiţie potrivit procedurii administrative speciale reglementată de Codul de
procedură fiscală, procedură care se finalizează cu emiterea deciziei în soluţionarea contestaţiei.
Potrivit dispoziţiilor art. 268 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva titlului de creanţă, precum şi
împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit prezentului titlu.
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.
Conform art. 273 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ, în soluţionarea contestaţiei,
organul de soluţionare competent se pronunţă prin decizie.
Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor
administrative de atac şi este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative
fiscale contestate.
De asemenea, potrivit art. 281 alin. (2) Cod de 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.
Numai în situaţia nesoluţionării contestaţiei în termen de 6 luni de la data depunerii
acesteia, contestatorul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru
anularea actului conform procedurii prevăzute de Legea nr. 554/2004, după cum dispune art.
281 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 - în situaţia nesoluţionării contestaţiei în termen de 6 luni
de la data depunerii contestaţiei, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instanţei
de contencios administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi
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completările ulterioare. La calculul termenului de 6 luni nu se iau în considerare perioadele
prevăzute la art. 77 alin. (2) şi nici cele în care procedura de soluţionare a contestaţiei este
suspendată potrivit art. 277.
În opinia pârâtei în mod judicios Tribunalul a concluzionat că solicitarea reclamantei nu
poate fi primită în modalitatea de formulare aleasă de această, fiind inadmisibilă.
Astfel, după cum în mod legal a reţinut instanţa de fond, obiectul acţiunii în contencios
administrativ este configurat de prevederile exprese ale art. 52 din Constituţie şi ale art. 1 alin.
(1) şi art. 8 din Legea nr. 554/2004, în sensul că se poate adresa instanţei de contencios
administrativ persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau interes legitim printr-un
act administrativ, iar potrivit art. 8 din lege pot fi supuse controlului de legalitate actele
administrative, tipice sau asimilate.
Numai într-un asemenea cadru procesual instanţa poate analiza existenţa unei atingeri
aduse dreptului sau interesului legitim, nefiind permisă o cerere de chemare în judecată prin
care să se solicite constatarea sau recunoaşterea dreptului ori a interesului legitim sau repararea
unei pagube, independent de cenzurarea actului administrativ care îl produce.
Cererea privind recunoaşterea unui drept şi repararea pagubei este numai subsecventă
cererii îndreptate împotriva actului administrativ (tipic sau asimilat) şi formulată întotdeauna în
cadrul acţiunii în anularea actului administrativ.
În speţă, recunoaşterea dreptului la rambursarea TVA nu este subsecventă unui capăt de
cerere care să vizeze o decizie de soluţionare a contestaţiei împotriva unui act administrativ
fiscal, iar în cuprinsul cererii de chemare în judecată şi precizărilor ulterioare reclamanta nu a
solicitat obligarea pârâtei să soluţioneze decontul de TVA.
Judecătorul fondului a reţinut că în cauză există un act administrativ tipic ce înscrie
voinţa autorităţii în a constata caracterul prescris al sumei cu titlu de TVA, respectiv decizia de
corectare a erorilor materiale din decontul reclamantei SC A. SRL, iar acest act trebuia supus
contestaţiei administrative obligatorii.
Decontul astfel corectat nu poate avea ca efect deschiderea procedurii de soluţionare a
decontului şi rambursarea sumei, în raport de prevederile art. 13 (1) din Anexa 1 (procedura de
soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de
rambursare) la Ordinul nr. 3699/2015 - Se supun procedurii de soluţionare numai deconturile
cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul
termenului legal de depunere.
În concluzie, rezultă că în mod legal a fost admisă excepţia inadmisibilităţii acţiunii, cu
consecinţa respingerii acesteia, reţinându-se că reclamanta SC A. SRL a acţionat în mod direct
solicitând restituirea sumei de TVA, în condiţiile în care decizia de corectare a rămas
necontestată.
Fiind comunicată şi necontestată, Decizia de corectare a erorilor materiale din Decontul
de TVA a intrat în circuitul civil, a produs efecte juridice şi se bucură de puterea lucrului
judecat.
Pe cale de consecinţă, în mod judicios instanţa de fond a concluzionat că analiza pe fond
a dreptului la rambursare este împiedicată, fiind exercitată omisso medio, iar criticile recurentei
- reclamante care vizează caracterul eronat al aplicării prevederilor legale care reglementează
prescripţia nu pot fi analizate în acest cadru procesual.
Pentru considerentele expuse a solicitat pârâta respingerea recursului ca nefondat şi
menţinerea ca legală a sentinţei Tribunalului Suceava nr. 255/28.03.2019.
Recursul este nefondat.
Criticile recurentei vizează soluţia şi considerentele primei instanţe care a respins ca
inadmisibilă acţiunea reclamantei prin raportare la ultimele precizări formulate de reclamantă
la acţiunea iniţială promovată (f. 102 dosar tribunal Vol. I) şi la dispoziţiile art. 303 alin. 1 Cod
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fiscal şi art. 268 alin. 1 şi 2 şi art. 273 alin. 1 Cod procedură fiscală – încălcate de societatea
reclamantă.
Potrivit precizărilor formulate, societatea reclamantă a înţeles ca obiectul acţiunii sale
să vizeze: obligarea pârâtei intimate la restituirea sumei negative în cuantum de 69.064 lei din
perioada 2010-2011 (actualizată până la data efectuării plăţii) apreciată ca fiind prescrisă
potrivit referatului nr. SCA/46800.1 din 18.07.2017.
Curtea constată că prima instanţă a procedat la o corectă interpretare şi aplicare a
dispoziţiilor legale mai sus menţionate, sens în care a reţinut că reclamanta recurentă, persoană
impozabilă, înregistrată conform art. 316 Cod fiscal a respectat – parţial - procedura specială
instituită în materia rambursării TVA potrivit cu care, a depus decontul conţinând soldul sumei
negative a TVA reportate din perioada precedentă cu opţiunea rambursării soldului sumei
negative de TVA.
Prima instanţă însă, reţine că procedura specială instituită în materia rambursării TVA
se finalizează cu emiterea unei decizii a organului fiscal care dispune rambursarea de TVA sau
impunerea unor obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite
în cadrul inspecţiilor fiscale, pentru deconturile în valoare de peste 45.000 lei rambursarea TVA
făcându-se posterior inspecţiei fiscale.
Prima instanţă reproşează reclamantei recurente că nu a contestat decizia emisă de
organul fiscal şi nu a respectat procedura de contestare a unei atari decizii - reglementată de
dispoziţiile art. 268 alin. 1, art. 273 alin. 1 şi art. 281 alin. 2 Cod procedură fiscală, ceea ce
determină ca în raport de respectivele dispoziţii, acţiunea reclamantei să fie inadmisibilă.
Inadmisibilitatea acţiunii promovate de reclamanta recurentă rezidă din inexistenţa
actului administrativ care urmează a fi supus controlului de legalitate – respectiv a deciziei dată
de organul competent în soluţionarea contestaţiei administrative (art. 281 alin. 2 Cod procedură
fiscală).
Reclamanta recurentă acreditează ideea potrivit căreia deşi a îndeplinit formalităţile
prevăzute de art. 303 alin. 7 Cod fiscal – care în esenţa lor reprezintă o cerere de rambursare
TVA, organul fiscal a refuzat în mod nejustificat să procedeze la rambursarea TVA prin
omisiunea soluţionării decontului TVA, aşa încât, instanţa avea obligaţia să cenzureze
legalitatea acestui refuz în contextul dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. f din Legea nr. 554/2004.
Curtea nu poate accepta apărările reclamantei recurente, reamintind că în materia
rambursării TVA există reglementată o procedură specială detaliat reglementată, nefiind
incidente normele de drept comun cuprinse în Legea nr. 554/2004, iar cu privire la solicitările
reclamantei, organul fiscal a emis decizia de corectare a erorilor materiale din decontul
reclamantei, act care trebuia contestat în procedura prealabilă administrativă, finalizată prin
emiterea unei decizii care deschidea dreptul reclamantei la contestarea la instanţa competentă.
Confirmând excepţia reţinută de prima instanţă Curtea nu va mai analiza motivele de
recurs care vizează verificarea pe fond a îndeplinirii cerinţelor de rambursare TVA.
Faţă de cele ce preced, Curtea, văzând prevederile art. 496 alin. 1 Cod procedură civilă,
constată că recursul este nefondat, urmând a fi respins ca atare.
41. Achiziţii publice. Anularea procedurii de atribuire pentru publicarea în SEAP
a unui anunţ tip erată de prelungire a termenului pentru depunerea ofertelor, după
împlinire termenului limită stabilit iniţial pentru depunerea acestora.
Rezumat:
În executarea unei decizii a CNSC autoritatea contractantă a emis Anunţul de tip erată
EN care prelungea termenul pentru depunerea ofertelor până la data de 22.04.2019 ora 15.00,
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generat la 04.06.2019 ora 17.08, dar care a fost publicat în SEAP abia la data de 06.04.2019.
Cum prelungirea termenului pentru depunerea ofertelor aferent lotului 1 a fost adusă la
cunoştinţa celor interesaţi după împlinirea termenului prevăzut iniţial pentru depunerea
ofertelor, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire pentru lotul 1,
soluţie confirmată de CNSC.
Situaţia de fapt ce a condus la luarea deciziei de anulare a procedurii de atribuire
pentru lotul 1 a fost corect expusă de autoritatea contractantă, anume că, datorită publicării
tardive a Anunţului de tip erată, lotul 1 a intrat în procedura de evaluare înainte de termenul
limită de primire a ofertelor astfel cum a fost prelungit datorită pronunţării deciziei CNSC.
Altfel spus, măsurile de remediere nu au putut fi implementate practic, fiind încălcate
dispoziţiile art. 146 din Legea nr. 101/2016 şi art. 55 alin. 1 din HG nr. 395/2016, ceea ce a
condus ca la data împlinirii termenului iniţial pentru depunerea ofertelor să nu fie depusă nicio
ofertă în condiţii de legalitate a procedurii.
(Decizia nr. 575 din 9 septembrie 2019, dosar nr. 567/39/2019)
Hotărârea:
Prin contestaţia nr. 1295/31.05.2019 înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu nr. 20856/04.06.2019, formulată de SC A. SRL - reprezentată legal prin
administrator B. și convenţional de C. - Cabinet de Avocat, împotriva deciziei autorităţii
contractante de anulare a lotului nr. 1 al procedurii, decizie comunicată prin adresa
nr.17071/28.05.2019 emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă D., în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată în vederea
încheierii acordului-cadru având ca obiect "achiziţie publică dezinfectanți, divizat pe 2 loturi",
pentru lotul nr. 1 - „Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafeţe (cu acţiune pe Clostridium
difficile) substanţa activă, acid peracetic", s-a solicitat anularea deciziei de anulare a lotului nr.
1 al procedurii şi obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire a
contractului lotului nr. 1, stabilirea unui nou termen limită de depunere a ofertelor, cu obligarea
autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1.000 lei, conform art. 26
alin. (9) din Legea nr. 98/.2016.
Prin Decizia nr. 1142/C4/1027 din 11 iulie 2019 Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor Bucureşti a respins, ca nefondată, contestația.
Împotriva acestei decizii, a formulat plângere petenta SC A. SRL, înregistrată pe rolul
Curţii de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr..../39/2019 la data
de 29 iulie 2019, solicitând în contradictoriu cu intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă D.,
admiterea plângerii, modificarea Deciziei CNSC, în sensul admiterii contestaţiei și obligarea
corelativă a autorităţii contractante (AC) la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de
procedura contestaţiei în integralitatea lor (onorariu avocat în sumă de 1.000 lei), cu obligarea
autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată din faza plângerii (taxa judiciară de
timbru 450 lei și onorariu avocat 1.500 lei), conform art. 453 (1) Cod proc. civilă.
În motivare, a arătat că a sesizat Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu
contestaţie împotriva măsurii autorităţii contractante de anulare a procedurii lotului 1 al
achiziţiei publice „Acord-cadru de achiziţie publică dezinfectanți" (acord cadru, licitaţie
deschisă, online, etapa finală licitaţie electronică, anunţ de participare nr. CN1009355/
25.02.2019), solicitând anularea acestei măsuri și obligarea autorităţii contractante la
continuarea procedurii prin stabilirea unui nou termen de depunere a ofertelor; că în motivarea
în drept a anulării procedurii a invocat art.212(1) lit. d) din Legea nr.98/2016 iar în ce privește
motivarea în fapt, s-a reținut că : “Referitor la lotul nr. 1 - Dezinfectant de nivel înalt pentru
suprafeţe (cu acţiune pe clostridium difficile) substanţa activă acid peracetic, având în vedere
Contestaţia nr. 516/07.03.2019, înregistrată la sediul autorităţii contractante cu
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nr.8712/11.03.2019 și Decizia C.N.S.C nr. 453/C11/379/ 25.03.2019, înregistrată la sediul
autorităţii contractante cu nr.11175/02.04.2019, autoritatea contractantă a adoptat măsurile
de remediere ce s-au impus, postând în SICAP, în data de 04.04.2019, actul de remediere și
prelungind termenul limită de primire a ofertelor pentru acest lot, prin Erata nr. EN1008494,
transmisă spre publicare în data de 04.04.2019. Erata s-a publicat tardiv, în data de
06.04.2019, după ce lotul intrase deja în starea de evaluare”.
A susţinut că nu există nicio legătură între modificarea specificaţiilor dispusă de
C.N.S.C. prin decizia nr.453/Cl 1/379/25.03.2019 - acceptată de AC - și realizarea scopului
achiziţiei, care a devenit „imposibilă" printr-o situaţie de culpă a AC care nu s-a îngrijit ca
depunerea ofertelor în interiorul noului termen limită de depunere să fie accesibilă ofertanţilor.
A mai arătat că în considerentele deciziei, C.N.S.C. recunoaşte culpa AC - care „nu a
reuşit să publice în termen și erata nr.EN1008494" (prin care aducea la îndeplinire dispozitivul
precedentei decizii C.N.S.C.) - p.7 DECIZIE; că încercând să pună în aplicare Decizia C.N.S.C.
nr. 453/C11/379 din 25.03.2019, autoritatea contractantă a emis Actul de remediere nr
14402/04.04.201, pe care l-a publicat în SEAP, însă nu a reuşit să publice în termen şi erata nr.
EN1008494, pe care a transmis-o spre publicare în data de 04.04.2019 - aceeaşi cu data limită
de depunere a ofertelor şi care a fost publicată în SEAP în data de 06.04.2019, după ce lotul 1
intrase în starea de evaluare și care nici nu a suspendat din oficiu procedura - desigur, spre a-și
corecta astfel prima eroare săvârşită și a îngădui depunerea ofertelor în noul termen limită de
depunere (p.9 DECIZIE); că Consiliul a reținut că eroarea principală pentru care s-a ajuns la
situaţia de anulare a procedurii este nerespectarea prevederile legale cu privire la perioada de
timp în care anunţul de tip erată se poate transmite spre publicare, respectiv art. 146 din Legea
nr. 101/2016 şi art. 55 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi nesuspendarea procedurii din oficiu.
A considerat că sub aspectul netemeiniciei, în mod greșit a reținut CNSC că până la data
de 04.04.2019 nu fusese depusă nicio ofertă (p.9 DECIZIE); că la data limită de depunere a
ofertelor iniţială din SEAP nu exista depusă nicio ofertă; că în temeiul art. 212 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 98/2016, singura măsură fiind anularea procedurii, situaţie ce rezulta din dosarul
achiziţiei și care a fost semnalată și prin contestaţie.
A învederat că a depus ofertă la acest lot până la data de 04.04.2019, așa încât în ce
priveşte culpa autorităţii contractante, aceasta nu îi poate fi opusă, fiind îndreptăţită la
continuarea procedurii de atribuire, în virtutea principiului nemo auditur propriam turpitudinem
aflegans.
A apreciat că concluzia trasă de completul C.N.S.C. cum că măsura anulării ar fi legală
în temeiul art.212 (1) lit. a) din Legea nr.98.2016 - este vădit netemeinică; că sub aspectul
legalităţii, această concluzie este și condamnabilă, completul C.N.S.C. emitent al Deciziei
substituindu-se în atribuţiile AC fără nicio îndreptăţire legală, procedând la înlocuirea motivării
anulării procedurii de către AC (întemeiată pe o altă situaţie de fapt și pe un alt temei de drept)
cu propria motivare (atât în fapt, cât și în drept).
A precizat că cererea sa a vizat obligarea AC - pe calea justiţiei - la reluarea procedurii
(evident, de la momentul unde aceasta a fost întreruptă din vina AC, adică de la momentul
publicării eratei dispuse prin decizia C.N.S.C. nr.453/Cl 1/379/25.03.2019).
A considerat că acest lucru este deplin legal și posibil, întrucât toate deciziile C.N.S.C.
de admitere a contestaţiilor cuprind măsura obligării autorităţilor contractante intimate la
emiterea de erate sau alte măsuri de remediere a erorilor săvârşite, astfel încât măsura anularii
deciziei AC în prezenta cauză nu prezintă nici un specific aparte care să facă completul 4 al
C.N.S.C. să refuze principial solicitarea sa; că SICAP nu se poate opune aplicării unei decizii a
justiţiei care ar obliga AC la reluarea procedurii; că așa cum rezultă din corespondența dintre
AC și SICAP, nici un moment operatorul SICAP nu afirmă că ar fi refuzat să publice o nouă
erată, dacă ar fi primit solicitarea corespunzătoare a AC; că răspunsul negativ al operatorului
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SICAP (față de situaţia ipotetică de anulare a măsurii anularii procedurii și de întoarcere în faza
evaluării ofertelor) priveşte ipoteza în care AC ar proceda la anularea în discuţie (adică pe cale
administrativă).
A mai susținut că completul 4 al CNSC nu a avut în vedere faptul că SC A. SRL a
obţinut remedierea documentaţiei de atribuire a lotului 1 după o altă procedură de contestare;
că depunerea ofertelor în procedura lotului 1 trebuia să se facă în modul admis definitiv prin
decizia C.N.S.C., situaţie valabilă în cazul reluării procedurii; că pregătirea participării la o
procedură de achiziţie presupune eforturi considerabile din partea operatorilor economici
(despre care nimeni nu discută); că participarea la o nouă procedură de achiziţie a produsului
actualmente al lotului 1 (despre a cărei existență certă nu se știe nimic) presupune o
posibilă/probabilă nouă confruntare cu AC pe tema documentaţiei de atribuire și noi costuri de
administrare a procedurii; că interesul AC de a relua procedura, achiziția fiind una esențială
pentru desfășurarea în condiții de siguranţă a actului medical, este o clamare cvasigenerală a
autorităţilor contractante ca prin formularea de contestaţii, operatorii economici să amâne sau
să împiedice efectuarea achiziţiei dorite, ceea ce în speţă nu este cazul, SC A. SRL dorind (se
pare, împotriva voinţei AC și a interesului public) realizarea achiziţiei într-un termen cât mai
scurt, prin continuarea unei proceduri care deja a parcurs etape importante și consumatoare de
timp prin derularea sa.
A mai apreciat că soluţionarea efectuată de C.N.S.C. încalcă mai toate principiile pe
care trebuie să le urmeze acest organ de administrare a justiției, prevăzute în art.15 din lege
(„(1) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor
legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii, asigurării dreptului la apărare, imparţialităţii şi
independenţei activităţii administrativ-jurisdicţionale") și art.26 din lege (“Cu respectarea
principiului disponibilităţii, Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi
temeiniciei actul atacat (....)”:
- legalitatea - sunt invocate texte legale pentru care se inventează temeiuri în fapt;
- celeritatea - contestaţia sa (simplă în datele sale concrete), înregistrată la data de
04.06.2019, a fost soluţionată la data de 11.07.2019 (cu depăşirea flagrantă a termenului și
încălcarea procedurii de prelungire prevăzute de art.24 (1) și (2) din LEGE);
- contradictorialitatea - încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art. 14 din Codul de proc.
civilă (aplicabil conform art.68 din lege): „(5) Instanţa este obligată, în orice proces, să supună
discuţiei părţilor toate cererile, excepţiile şi împrejurările de fapt sau de drept invocate.
(6) Instanţa îşi va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt şi de drept, pe explicaţii
sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii"),
îndeosebi prin nepunerea în discuţia părților, modificarea temeiurilor anulării procedurii,
operată din oficiu de completul 4 C.N.S.C”;
- asigurarea dreptului la apărare - încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art. 13 Cod proc.
civilă (aplicabil conform art.68 lege): „(3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la
toate fazele de desfăşurare a procesului. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să
propună probe, să îşi facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile
legale de atac, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege." - completul 4 C.N.S.C. nu s-a
îngrijit să se asigure că a primit comunicările efectuate de AC şi nu i-a îngăduit să facă apărări
faţă de modificarea ce a operat din oficiu în cuprinsul deciziei AC de anulare a procedurii;
- imparţialitatea - întreaga decizie porneşte de la ideea apărării deciziei AC, cu ignorarea
probelor cauzei si a raţionamentului juridic impus de acestea;
- disponibilitatea - încălcarea flagranta a dispoziţiilor art.9 Cod proc. civilă (aplicabil
conform art.68 din LEGE): „(2) Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi
apărările părţilor"; în soluţionarea cauzei, completul 4 C.N.S.C. a ignorat poziţia AC
(consemnată în decizia de anulare a procedurii și în actele ulterioare), înlăturându-i apărările și
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înlocuindu-le cu altele (ale sale proprii), convenabile însă scopului urmărit - apărarea deciziei
AC.
În fine, a invocat nulitatea deciziei contestate, susținând că încălcarea mai tuturor
principiilor de mai sus, fundamentate într-o procedură jurisdicțională în materia achiziţiilor
publice și într-un proces de natură civilă, este sancţionată cu nulitatea condiţionată a actului
procesual astfel emis - în speţă decizia, în conformitate și în temeiul art.174 (2) și art.175 (1)
Cod proc. civilă; că prin pronunţarea acestei decizii, s-a produs dezinvestirea C.N.S.C, iar
completul său nu mai poate reveni asupra cauzei spre a asigura respectarea principiilor
încălcate, impusă de normele procedurii într-o eventuală încercare de remediere a încălcărilor.
Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea ca temeinică
şi legală a Deciziei CNSC, respectiv respingerea plângerii ca nefondată şi nedovedită.
A arătat că în fapt, în calitate de autoritate contractantă, Spitalul Judeţean de Urgenţă D.
a organizat o procedură de atribuire, prin licitaţie deschisă, în vederea încheierii acordului-cadru
având ca obiect "achiziţie publică dezinfectanţi, divizat pe 2 loturi", prin publicarea în SEAP a
anunţului de participare nr. CN 1009355 în data de 25.02.2019 împreună cu documentaţia de
atribuire, că valoarea estimată a întregului acord-cadru este cuprinsă între 1.096.600 lei şi
2.193.200 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut", că potrivit
anunţului de participare, procedura de atribuire s-a desfăşurat pe 2 loturi, respectiv: lotul 1
„Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafeţe (cu acţiune pe Clostridium difficile) substanţa
activă, acid peracetic" - valoare estimată între 891.600 lei şi 1.783.200 lei şi lotul 2
Dezinfectanţi de nivel înalt pentru aeromicrofloră.
A precizat că în cadrul acestei proceduri, A. SRL a mai depus la Consiliu 2 contestaţii,
şi anume:
a) contestaţia nr.516/07.03.2019 înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu nr.8850/11.03.2019, formulată împotriva documentaţiei de atribuire a lotului
1, soluţionată de Consiliu prin Decizia nr. 453/C11/379 din 25.03.2019;
b) contestaţia nr.1022/25.04.2019, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu nr.15764/25.04.2019, formulată împotriva rezultatului procedurii pentru lotul
2, în care Consiliul, prin decizia nr. 793/C4/736 din 22.05.2019, a luat act de renunţarea depusă
de A.
A menţionat că încercând să pună în aplicare Decizia C.N.S.C. nr.453/01/379 din
25.03.2019 autoritatea contractantă a emis Actul de remediere nr. 14402/04.04.201, pe care l-a
publicat în SEAP, însă nu a reuşit să publice în termen şi erata nr. EN1008494, pe care a
transmis-o spre publicare în data de 04.04.2019 - aceeaşi cu data limită de depunere a ofertelor
şi care a fost publicată în SEAP în data de 06.04.2019, după ce lotul 1 intrase în starea de
evaluare, că în această situaţie, autoritatea contractantă a hotărât anularea procedurii pentru lotul
1, sens în care a emis actul nr. 17071/ 28.05.2019, împotriva căruia SC A. SRL a formulat
prezenta contestaţie, prin care a solicitat anularea deciziei de anulare a procedurii de atribuire
pentru lotul 1.
A susţinut că modificarea anunţurilor de participare se poate face doar prin publicarea
în SEAP a unei erate, în condiţiile prevăzute la art. 146 din Legea nr. 101/2016 „Anunţurile
prevăzute la art. 142, inclusiv anunţurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare
de către autoritatea contractantă prin mijloace electronice în condiţiile prevăzute prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art.
51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014"
şi art. 55 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 „în cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin
anumite modificări faţă de informaţiile deja existente în acesta, autoritatea contractantă are
obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, care trebuie să
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fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea
ofertelor sau cererilor de participare".
În aceste condiţii, Consiliul, prin decizia contestată, a considerat că sunt incidente şi
prevederile art. 212 alin. 1 lit. c) coroborat cu alin. 2 din Legea nr. 98/2016 potrivit cărora:
„(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:
c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este
imposibilă încheierea contractului;
(2) în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se
înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni,
iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca
aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)".
Pe de altă parte, Consiliul a mai reţinut că decizia de anulare a procedurii nu a produs
vreun prejudiciu nici contestatoarei, care nu depusese ofertă, iar prin anularea şi iniţierea
ulterior a unei alte proceduri cu acelaşi obiect aceasta are ocazia de a depune ofertă în această
noua procedură.
Prin urmare, s-a reţinut că nu mai pot fi luate măsuri de remediere în sensul continuării
procedurii, în temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, ocazie cu care Consiliul a respins,
ca nefondată, contestaţia formulată de SC A. SRL în contradictoriu cu Spitalul Judeţean de
Urgenţă D., cu consecinţa menţinerii deciziei de anulare a procedurii de atribuire.
A mai precizat că decizia de anulare a unei proceduri poate fi luată de autoritatea
contractantă, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de lege (art. 212 alin. (1) şi 213 alin. (1) din
Legea nr. 98/2016), deci prin urmare o astfel de decizie poate interveni oricând pe parcursul
derulării acesteia, motivată de cazurile legale în care este permisă anularea.
A considerat că în cazul pendinte, autoritatea contractanta şi-a îndeplinit obligaţia
rezultată din cuprinsul prevederilor art.213 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 de a face publică în
SEAP decizia de anulare, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire; că primează
acele măsuri care pot conduce la remedierea efectelor prejudiciabile, dar care sunt însă apte să
salvgardeze procedura de atribuire, în tot acest demers ţinându-se seama de efectul util al
măsurii de remediere dispus, raportat la circumstanţele de fapt relevante ale cauzei; că critica
adusă de petentă prin plângerea promovată nu este de natură a modifica soluţia dată de Consiliu,
în sensul pretins, întrucât aceasta nu a făcut dovada celor cerute.
În fine, a apreciat că exigenţele actelor normative aplicabile în cauză au fost îndeplinite,
întrucât instanţa de judecată nu poate soluţiona pricina dedusă judecăţii numai în baza
afirmaţiilor reclamantului şi având în vedere faptul că acesta (reclamantul) a eşuat în dovedirea
petitului dedus judecăţii.
A solicitat să reţină lipsa probatoriului concludent şi pertinent administrat de reclamant,
prin care să facă dovada celor contestate.
Prin înscrisul din 12 august 2019, petenta a considerat că culpa autorităţii contractante
constând în nerespectarea deciziei CNSC nr. 453/C11/379/25.03.2019 a fost pe deplin stabilită
în cauză, autoritatea contractantă necontestând acest considerent al deciziei CNSC atacate în
prezenta cauză; că nu mai trebuia dovedit acest aspect, însă este pe deplin dovedit şi necontestat
de AC că la data de 04.04.2019 (data limită iniţială de depunere a ofertelor) erau oferte depuse
(cea a societăţii petente cel puţin).
A susţinut că din decizia atacată şi din decizia autorităţii contractante de anulare a
procedurii, rezultă că CNSC s-a substituit AC şi a introdus noi motivări ale anulării procedurii
lotului 1, fără a le pune în discuţia părţilor; că nu mai trebuie dovedit un aspect deja dovedit şi
că corespondenţa dintre AC şi operatorul SICAP constituie o dovadă atât a comportamentului
eronat al AC, cât şi a lipsei de fundament faptic/tehnic a aserţiunilor CNSC; că din cuprinsul
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plângerii rezultă părtinirea de care a dat dovada completul 4 al CNSC în soluţionarea
contestaţiei sale iar limbajul folosit pentru descrierea modului în care a analizat acest complet
al CNSC contestaţia sa fiind în limitele exprimării juridice a protestului său faţă de încălcarea
principiului imparţialităţii (art. 15 din Legea nr. 101/2016), atât de des încălcat de diverse
complete ale C.N.S.C. în favoarea autorităţilor contractante.
Analizând plângerea, faţă de înscrisurile aflate la dosar, susţinerile părţilor şi
dispoziţiile legale aplicabile, se constată următoarele:
Intimatul, în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de atribuire prin
licitaţie deschisă a Acordului-cadru având ca obiect achiziţie publică dezinfectanţi, divizat pe
2 loturi, sens în care s-a publicat anunţul de participare nr. CN 1009355/27.02.2019, care
stabilea ca şi criteriu de atribuire preţul cel mai scăzut şi data limită pentru depunerea ofertelor
04.04.2019, ora 15.00.
Petenta SC A. SRL, agent economic interesat de procedură, a contestat la CNSC
documentaţia de atribuire aferentă ambelor loturi, sens în care s-au pronunţat deciziile nr.
453/C11/379/25.03.2019 şi nr. 793/C4/736/22.05.2019.
Interes prezintă decizia CNSC nr. 453/C11/379/25.03.2019 prin care contestaţia
petentei a fost admisă, iar autoritatea contractantă obligată să procedeze în termen de 10 zile la
modificarea documentaţiei de atribuire în sensul arătat de CNSC, care a impus totodată
respectarea prevederilor legale privind termenul de depunere al ofertelor.
În executarea decizia CNSC nr. 453/C11/379/25.03.2019 intimatul a emis Actul de
remediere nr. 14402/04.04.2019, publicat în data de 04.04.2019, ora 09.49. De asemenea,
autoritatea contractantă a întocmit Anunţul de tip erată EN 1008494 care prelungea termenul
pentru depunerea ofertelor până la data de 22.04.2019 ora 15.00, generat la 04.06.2019 ora
17.08, dar care a fost publicat abia la data de 06.04.2019.
Cum prelungirea termenul pentru depunerea ofertelor aferent lotului 1 a fost adusă la
cunoştinţa celor interesaţi după împlinirea termenul prevăzut iniţial pentru depunerea ofertelor,
autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire pentru lotul 1, soluţie
confirmată de CNSC prin decizia nr. 1142/C4/1027/11.07.2019, supusă controlului de legalitate
în cauza pendinte.
Petenta invocă afectarea echităţii procedurii administrativ-jurisdicţionale datorită
faptului că CNSC a schimbat motivarea în drept a măsurii de anulare a procedurii pentru lotul
1 din art. 212 alin. 1 lit. d din Legea nr. 98/2016, menţionat în adresa autorităţii contractante nr.
17071/28.05.2019, în art. 212 alin. 1 lit. a şi c din aceeaşi lege.
Or, situaţia de fapt ce a condus la luarea deciziei de anulare a procedurii de atribuire
pentru lotul 1 a fost corect expusă de autoritatea contractantă, anume că, datorită publicării
tardive a Anunţului de tip erată EN 1008494, lotul 1 a intrat în procedura de evaluare înainte de
termenul limită de primire a ofertelor astfel cum a fost prelungit datorită pronunţării deciziei
CNSC nr. 453/C11/379/25.03.2019. Altfel spus, măsurile de remediere nu au putut fi
implementate practic, fiind încălcate dispoziţiile art. 146 din Legea nr. 101/2016 şi art. 55 alin.
1 din HG nr. 395/2016, ceea ce a condus ca la data împlinirii termenului iniţial pentru depunerea
ofertelor să nu fie depusă nicio ofertă în condiţii de legalitate a procedurii, motivul de anulare
putând fi încadrat la art. art. 212 alin. 1 lit. a din Legea nr. 98/2016 - dacă nu a fost depusă nicio
ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, respectiv art.
212 alin. 1 lit. c din Legea nr. 98/2016 - dacă încălcări ale prevederilor legale afectează
procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.
Într-adevăr, autoritatea contractantă, distrasă de decizia CNSC nr. 453/C11/379/
25.03.2019, a apreciat că situaţia s-ar grefa pe prevederile art. 212 alin. 1 lit. d din Legea nr.
98/2016 - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune
modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte
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documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins în mod
corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a
adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice
reglementate la art. 2 alin. (2). Însă din moment ce motivele de fapt sunt clare şi nesusceptibile
de interpretare, iar finalitatea aceeaşi din perspectiva legii, petenta nu se poate prevala de vreo
vătămare a drepturilor sau intereselor legitime, din contră, principiile fundamentale care stau la
baza procedurii de atribuire reclamând luarea măsurii contestate în cauză.
Tocmai datorită încălcării, în circumstanţele date, a dispoziţiilor prin care se conservă
cerinţele de nediscriminare şi asigurare a unui tratament legal, nici nu este necesar a se cerceta
în ce măsură se putea identifica o metodă tehnică de reluare a procedurii, soluţia prevăzută de
lege fiind anularea procedurii. Din aceleaşi considerente nu prezintă interes nici identificarea
celui „vinovat” de situaţia creată (autoritatea contractantă, petenta sau sistemul SEAP),
importanţă decisivă având scopul şi principiile care stau la baza atribuirii contractelor de
achiziţie publică, care subordonează interese particulare concurente.
Faţă de cele ce preced, Curtea constată că plângerea este nefondată, urmând a fi respinsă
ca atare.
42. Contract achiziţie publică. Obligarea la plata penalităţilor de întârziere în
temeiul Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.
Rezumat:
În speţă părţile litigante nu au prevăzut în contractele de achiziţie publică o clauză
contractuală privind plata penalităților de întârziere, însă aceasta nu înlătură aplicarea Legii
nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată
a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate, potrivit cu care, în raporturile dintre
autorităţile contractante şi profesionişti şi pentru ipoteza în care aceştia nu au stabilit în
contract penalităţile de întârziere, se aplică dobânda legală penalizatoare, sancţiune prevăzută
de art. 3 din OG nr. 13/2011 şi la nivelul prevăzut de art. 3 alin. 21 şi 4 din OG.
Plata şi exigibilitatea penalităţilor de întârziere decurge din aplicarea normelor legale
mai sus menţionate şi din clauzele contractuale care stabilesc natura obligaţiilor, termenele şi
condiţiile de îndeplinire, aplicarea acestor sancţiuni nefiind condiţionată de emiterea unor
facturi în acest sens.
(Decizia nr. 581 din 10 septembrie 2019, dosar nr. 7672/86/2017* )
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 16 noiembrie 2017,
reclamanta SCA. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Municipiul B. - prin primar,
obligarea acestuia din urmăm la plata sumei de 561.689,32 lei reprezentând valoarea
penalităţilor de întârziere şi a dobânzilor legale penalizatoare pentru toate facturile neachitate
sau achitate cu întârziere 30.12.2016 pentru facturile emise de reclamantă; la plata penalităţilor
de întârziere datorate de la data de 30.12.2016 şi până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de
plată a debitului principal pentru fiecare factură; la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu
prezentul proces.
Prin sentinţa civilă nr. 97 din 07 februarie 2019, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea modificată, formulată de reclamanta SC A.
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SRL, în contradictoriu cu pârâtul Municipiul B., pe care l-a obligat să plătească reclamantei
suma de 570.704,8 lei dobânzi legale penalizatoare după cum urmează:
- 3.865,24 lei reprezentând dobânzi legale penalizatoare calculate pentru perioada
16.10.2014 -31.12.2016 aferentă contractului nr. 24036/5.09.2014;
- 349.465,56 lei reprezentând dobânzi legale penalizatoare calculate pentru perioada
3.11.2014 – 31.12.2016 aferentă contractului nr.27732/13.10.2014;
- 213.229,90 lei reprezentând dobânzi legale penalizatoare calculate pentru perioada
12.05.2015 – 31.12.2016 aferentă contractului nr.12360/22.04.2015;
- 4.010.78 lei reprezentând dobânzi legale penalizatoare calculate pentru perioada
16.10.2014 – 31.12.2016 aferentă contractelor nr.13981/16.05.2014, nr.13317/30.04.2015,
nr.16636/20.05.2016;
- 133,32 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate pentru perioada 11.03.2015 31.12.2016 aferentă contractelor nr. 6125/26.02.201 şi nr.13082/1804.2016. Totodată, a obligat
pârâtul la plata sumei de 27.051 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâtul Municipiul B. prin
primar şi a solicitat admiterea căii de atac promovată, casarea sentinţei recurate şi, în rejudecare,
respingerea în totalitate a acţiunii reclamantei, pentru următoarele considerente:
În primul rând, a arătat că, în soluţionarea cauzei instanţa nu a luat în discuţie una dintre
apărările fundamentale ale instituţiei pârâte, respectiv necesitatea emiterii de facturi
constatatoare a acestor penalităţi, în condiţiile în care, fiind o autoritatea publică, întreaga
activitate financiar contabilă este strict determinată, intrând sub incidenţa prevederilor Legii nr.
500/2002, care reglementează finanțele publice. Potrivit dispoziţiilor art. 52 din Legea cadru a
finanţelor publice, orice cheltuială bugetară implică parcurgerea unor etape, respectiv
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata. Toate aceste operaţiuni sunt ulterioare înregistrării
în instituţia publică a documentului de plată, respectiv a facturii, a instrumentului în temeiul
căruia urmează a fi efectuată plata. În lipsa unui astfel de instrument constatator al obligaţiei de
plată, autoritatea publică nu poate angaja o plată. Deşi aceste argumente au fost susţinute şi în
faţa instanţei de fond, aceasta, soluţionând cauza, a omis să pună în discuţie acest aspect,
respectiv necesitatea emiterii unor facturi de penalităţi emise de reclamantă împotriva instituţiei
Municipiului B. În lipsa unui astfel de înscris nicio plată nu poate fi realizată de o instituţie
publică, nerespectarea acestei obligaţii constituind contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 72 alin.
1 lit. b din Legea finanţelor publice. A angaja cheltuieli suplimentare, peste cele bugetate, fără
existenţa înscrisului constatator (factură) reprezintă pentru instituţia publică încălcarea
prevederilor legale statuate prin Legea nr. 500/2002. Sub un alt aspect, admiţând acţiunea
reclamantei, instanţa a făcut o aplicare eronată a dispoziţiilor O.G. nr. 13/2011. În concret, după
cum se poate observa din dispozitivul sentinţei ce face obiectul prezentei căi de atac, instanţa a
obligat Municipiul B. la plata unei sume de bani cu titlu de dobândă legală penalizatoare, cu
aplicarea greşită a normelor speciale, respectiv eludarea dispoziţiile art. 2 din O.G. nr. 13/2011,
potrivit cărora, „În condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale,
obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenta
stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă
fiecăreia dintre acestea" - aceasta fiind dispoziţia legală aplicabilă prezentei cauze, fiind
precizat la nivelul instanţei de fond faptul că în contractele încheiate de părţi nu a existat o
clauză referitoare la penalităţi şi nici reclamanta nu a făcut dovada emiterii unui înscris
constatator al acestora. Referitor la contractele invocate de reclamanta intimată ca temei a
pretenţiilor sale, s-a arătat expres la nivelul instanţei de fond că în contractele nr. 27732/2014
şi nr. 16636/2016 nu sunt cuprinse clauze referitoare la penalităţile de întârziere, dar conţin
clauza expresă potrivit căreia „Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de
către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul
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reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese"; aceeaşi clauză referitoare la rezilierea
contractului şi plata daunelor interese se regăseşte şi în contractul nr. 12360/2015 care, de
asemenea, nu conţine o clauză expresă referitoare la penalităţile de întârziere; contractele nr.
13317/30.04.2015 şi 13981/16.05.2014 nu au prevăzută o dispoziţie contractuală referitoare la
penalităţile de întârziere. Prin urmare, având în vedere dispoziţiile prevederilor O.G. nr.
13/2011 mai sus citate, raportat la situaţia de fapt analizată, respectiv inexistenţa în contracte a
clauzelor referitoare la penalităţi, dublate de lipsa unui înscris constatator al acestora, este
evident că în cazul admiterii cererii, dobânda aplicată ar fi trebuit să fie cea legală, iar nu cea
dispusă de instanţa de fond, respectiv penalizatoare. Diferenţa este importantă pentru că.
potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011, diferenţa dintre dobânda legală
penalizatoare si dobânda legală este de 8 puncte procentuale în raporturile dintre profesionişti
si autorităţile contractante. Considerând că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a
dispoziţiilor O.G. nr. 13/2011, dispunând în sarcina Municipiului B. o penalitatea mult majorată
faţă de cea la care ar fi fost îndreptăţită reclamanta intimată, a solicitat admiterea prezentului
recurs, casarea sentinţei instanţei de fond, iar în rejudecare să se dispună în sensul respingerii
acţiunii.
În drept, a invocat prevederile art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul procedură civilă.
Intimata reclamantă SC A. SRL a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea
recursului formulat de pârâtul Municipiul B. prin primar şi obligarea acestuia la plata
cheltuielilor de judecată.
În motivare, intimata a arătat că sunt neîntemeiate criticile recurentului. Existenţa şi
exigibilitatea penalităţilor nu este condiţionată de emiterea unei facturi, acestea fiind datorate
ca urmare a întârzierii plăţii debitului principal, în temeiul relaţiilor contractuale care există
între părţi. De remarcat este faptul că recurentul nu indică vreo dispoziţie legală care să prevadă
obligativitatea emiterii unei facturi pentru penalităţile de întârziere, însă, penalităţile nu sunt în
sfera de TVA, astfel că nu este obligatorie facturarea (art. 286 alin. (4) lit. b) şi c) din Codul
fiscal). Văzând şi dispoziţiile art. 319 alin. (6) din Codul fiscal, se poate observa că, pentru plata
penalităţilor nu trebuie emisă factură, întrucât penalităţile nu reprezintă nici livrări de bunuri,
nici prestări de servicii şi nici altă. Sunt neîntemeiate susţinerile recurentului, conform cărora
soluţia de obligare a municipiului Suceava la plata sumei de 570.704,8 lei cu titlu de penalităţi
de întârziere şi dobânzi legale penalizatoare este nelegală deoarece instanţa ar fi făcut aplicarea
greşită a dispoziţiilor OG nr. 13/2011, în sensul că dobânda aplicată ar fi trebuit să fie cea legală
şi nu cea penalizatoare, criticând totodată faptul că nu sunt inserate în contracte clauze
referitoare la penalităţi în cazul plăţii cu întârziere. Sub un prim aspect, aserţiunea conform
căreia SC A. SRL nu ar fi inserat în contractele încheiate clauze privind dobânzi penalizatoare
este nereală, deoarece în marea lor majoritate contractele sunt contracte de achiziţie publică
care sunt propuse spre încheiere de autoritatea contractantă prin documentaţia de atribuire,
astfel încât acestea nu pot suporta modificări propuse de ofertantul câştigător. De altfel, situaţia
în care prin contract nu s-a prevăzut cuantumul penalităţilor de întârziere este reglementată de
legislaţia în vigoare, prevăzându-se care este valoarea dobânzii legale penalizatoare datorate
într-o astfel de situaţie. Invocând disp. art. 8, ale art. 6 alin. 1 din Legea nr. 72/2013, ale art. 3
alin. 21 şi alin. 4 din OG nr. 13/2011, art. 1535 din Codul civil, se poate observa că reclamantei
i se datorează dobânzi legale penalizatoare chiar şi atunci când acestea nu sunt menţionate în
contractul încheiat de părţi, dreptul la aceste dobânzi izvorând chiar din Lege. Principiul care
stă la baza acestui drept la daune moratorii este principiul reparării integrale a prejudiciului,
prejudiciu a cărui existenţă este prezumat absolut, conform art. 1535 alin. 1 Cod civil. Mai mult,
a apreciat ca fiind incidente speţei şi disp. art. 1178, art. 1350, art. 1516 alin. 1, art. 1531 alin.
1 şi 2, art. 1530 din Codul civil. Aşadar, invocarea de către recurentă a dispoziţiilor art. 2 din
O.G. nr 13/2011 nu este de natură să schimbe faptul că SC A. SRL este îndreptăţită la plata

230

Curtea de Apel Suceava
Secția de contencios administrativ şi fiscal

Buletinul jurisprudenței 2019

dobânzilor penalizatoare. Invocând art. 2 din O.G. nr 13/2011 recurenta încearcă să
distorsioneze sensul acestei dispoziţii legale încercând să argumenteze că în baza acestui articol
dobânzile datorate ar fi altele şi nu cele penalizatoare, acordate de către prima instanţă, însă art.
2 nu face decât să prevadă că în lipsa unei stipulaţii exprese privind cuantumul dobânzilor
remuneratorii şi penalizatoare, nivelul acestora va fi cel stabilit prin lege. Or, aşa cum s-a
precizat mai sus, art. 3 alin. 21 din O.G. nr 13/2011 stabileşte nivelul dobânzii penalizatoare,
nivel stabilit prin lege. Diferenţierea pe care recurenta o face între dobânda legală şi dobânda
penalizatoare este puerilă în condiţiile în care există doar două tipuri de dobândă, respectiv
dobândă remuneratorie şi dobândă penalizatoare, ambele fiind dobânzi legale întrucât sunt
stabilite prin lege (Legea nr. 72/2013 şi O.G. nr 13/2011). Cu alte cuvinte, dobânda
penalizatoare, care este incidentă în prezenta cauză, este o dobândă legală, atât dreptul la
obţinerea acesteia, cât şi nivelul ei fiind reglementat prin lege. Nu în ultimul rând, a arătat că
există autoritate de lucru judecat în sensul celor expuse mai sus – în acest sens fiind amintită
sentinţa nr. 1008 din 17.10.2018. pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, rămasă definitivă prin respingere recursului prin decizia nr.
3170/12.12.2018 a Curţii de Apel Suceava în dosarul nr. ...., dosarul privind aceleaşi părţi,
obiectul acţiunii fiind tot atragerea răspunderii contractuale a recurentului, în temeiul aceloraşi
contracte ca cele din prezenta cauză (prezenta acţiune referindu-se doar la altă perioadă pentru
calculul penalităţilor).
Analizând legalitatea sentinţei recurate prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului cât şi
a motivelor invocate, care se încadrează la art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă
– Legea nr. 134/2010, Curtea constată recursul neîntemeiat.
O primă critică formulată de recurent, vizează dispoziţia greşită a primei instanţe
constând în obligarea la plată în favoarea reclamantei-intimate a penalităţilor de întârziere - în
condiţiile în care parte din contractele încheiate de părţile litigante nu conţin o atare clauză pentru situaţia îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor contractuale (contract nr. 24036/2014; nr.
27732/13.10.2014, nr. 12360/22.04.2015, nr. 13981/16.05.2014, nr. 13317/30.04.2015, nr.
16636/20.05.2016; nr. 6125/26.02.201 şi nr. 13082/1804.2016).
Este real că părţile litigante nu au prevăzut în contractele de achiziţie publică mai sus
enumerate clauza contractuală privind plata penalităţilor de întârziere, însă aceasta nu înlătură
aplicarea Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate, potrivit cu care, în
raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti şi pentru ipoteza în care aceştia nu au
stabilit în contract penalităţile de întârziere, se aplică dobânda legală penalizatoare, sancţiune
prevăzută de art. 3 din OG nr. 13/2011 şi la nivelul prevăzut de art. 3 alin. 21 şi 4 din OG.
Plata şi exigibilitatea penalităţilor de întârziere decurge din aplicarea normelor legale
mai sus menţionate şi din clauzele contractuale care stabilesc natura obligaţiilor, termenele şi
condiţiile de îndeplinire, aplicarea acestor sancţiuni nefiind condiţionată de emiterea unor
facturi în acest sens. (De altfel, recurentul nici nu a putut identifica dispoziţia legală care
prevede această condiţionare).
A doua critică formulată de recurent vizează greşita cuantificare a penalităţilor de
întârziere şi a dobânzii legale penalizatoare, în opinia sa, prima instanţă raportându-se în mod
greşit la dispoziţiile art. 3 alin. 21 şi 4 din OG 13/2011 şi Legea nr. 72/2013. Deşi critică
reţinerile primei instanțe, recurentul se limitează la menţionarea diferenţei dintre cele două
tipuri de dobânzi, de 8 puncte procentuale, fără a argumenta în vreun fel care este motivul pentru
care nu ar fi aplicabilă dobânda legală penalizatoare, în contextul în care dispoziţia normativă
este deplin aplicabilă („În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţile
contractante, dobânda legală penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă
plus 8 puncte procentuale.”)
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Constatând că prima instanţă a realizat o corectă aplicare şi interpretare a dispoziţiilor
legale incidente în cauză, reţinând şi puterea de lucru judecat ce rezultă din considerentele
sentinţei nr. 1008 din 17.10.2018. pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, rămasă definitivă prin respingere recursului prin decizia nr. 3170 din
12.12.2018 a Curţii de Apel Suceava în dosarul nr. .../86/2018 – dosarul privind aceleaşi părţi,
obiectul acţiunii fiind tot atragerea răspunderii contractuale a recurentului, în temeiul aceloraşi
contracte ca cele din prezenta cauză, 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. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011, instanţa
urmează a respinge ca neîntemeiat recursul.
În temeiul dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă, ca parte căzută în pretenţii,
recurentul pârât va fi obligat să plătească intimatei cheltuieli de judecată în cuantum de 4760
lei, reprezentând onorariu apărător.
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1. Distincţia dintre infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 193 C.
pen. şi infracţiunea de tentativă de omor prevăzută de art. 32 C. pen. rap. la art. 188 C.
pen.
Rezumat:
În cazul infracţiunii de lovirea sau alte violenţe făptuitorul acţionează cu intenţia
generală de vătămare, pe când în cazul tentativei la omor acesta acţionează cu intenţia de
ucidere. Forma şi modalitatea intenţiei rezultă din materialitatea actului, respectiv din relaţiile
personale anterioare existente între părţi, din obiectul vulnerabil folosit, numărul şi
intensitatea loviturilor, zona anatomică vizată, comportamentul ulterior al inculpatului
(decizia nr.1227 din 02.04.2009, decizia nr.4256 din 14.12.2010, decizia nr.1730 din 2006,
decizia nr.361 din 18.01.2005 Î.C.C.J.). Prin urmare, în cazul tentativei la infracţiunea de
omor, actele de punere în executare, întrerupte sau care nu şi-au produs efectul, trebuie să
releve - prin natura lor şi împrejurările în care au fost comise - că infractorul a avut intenţia
de a ucide, iar nu intenţia generală de a vătăma.
Astfel, există tentativă de omor, şi nu lovirea sau alte violenţe, ori de câte ori infractorul
acţionează în aşa mod încât provoacă leziuni la nivelul organelor vitale ale organismului
victimei ori foloseşte instrumente sau procedee specifice uciderii. Nu are relevanţă timpul
necesar pentru îngrijiri medicale, deoarece acesta este caracteristic infracţiunilor de vătămare
corporală şi nu exprimă dinamismul interior al actului infracţional. Anumite stări ale
infractorului ori defectuozitatea mijloacelor folosite de el în executarea actului nu au relevanţă
în sine, întrucât intenţia de omor se deduce din modul în care a acţionat, iar nu din elemente
exterioare.
(Decizia nr. 6 din 7.01.2019, dosar nr. 4591/40/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr.129 din data de 08.10.2018 pronunţată de Tribunalul Botoşani a
fost condamnat inculpatul A. la:
- pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66
alin.1 lit. a, b C. pen.pentru săvârşirea unei tentative de „omor” prev. şi ped. de art.32 rap. la
art.188 alin.1 şi 2 C. pen., cu aplicarea art.79 alin.1 C. pen., art.396 alin.10 C.pr.pen.;
Pe timpul şi în condiţiile prev. de art.65 alin.1 şi 3 C. pen.i-a fost interzis inculpatului
exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen. şi:
- la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „port sau folosire
fără drept de obiecte periculoase” prev. şi ped. de art.372 alin.1 lit.a C. pen., cu aplicarea art.396
alin.10 Cod proc. pen.
În temeiul art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b C. pen., i-a aplicat inculpatului pedeapsa cea
mai grea de 5 ani şi 2 luni închisoare.
În baza art.67 alin.2 C.pen. i-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii pe timp de 3 ani a drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a şi b C.pen.
Pe timpul şi în condiţiile prev. de art.65 alin.1 şi 3 C.pen. i-a interzis inculpatului
exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen..
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În temeiul art.7 rap. la art.4 alin.1 lit.b din Legea nr.76/2008 dispune prelevarea de probe
biologice de la inculpat, în vederea introducerii profilului genetic al acesteia în Sistemul
Naţional de Date Genetice Judiciare.
S-a dispus confiscarea corpului delict „un cuţit” predat de inculpat ce se afla înregistrat
la poziţia nr 32/2017 la Camera de Corpuri delicte a Tribunalului Botoşani.
A fost obligat inculpatul să plătească părţii civile B., domiciliat în ... suma de 5.000 lei
reprezentând daune morale şi au fost respinse daunele materiale în sumă de 60.000 lei, precum
şi daunele morale în sumă de 55.000 lei solicitate de partea civilă, ca nefondate.
A fost obligat inculpatul să plătească suma de 260.20 lei daune materiale părţii civile
Serviciul Judeţean de Ambulanţă, reprezentând cheltuielile cu transportul şi asistenţa medicală
a persoanei vătămate, precum şi părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă, cu acelaşi titlu, suma
de 5680.698 lei, plus dobânda legală de la data fiecăruia dintre debite, calculată până la
achitarea integrală a acestora.
În temeiul art.274 alin.1 C.pr. pen., a fost obligat inculpatul să plătească statului suma
de 200 lei, cheltuieli judiciare.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin Rechizitoriul nr.481/P/2015 din data de 27.11.2017 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Botoşani, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A. pentru săvârşirea
tentativei la infracţiunea de „omor", prev. şi ped. de art. 32 raportat la art. 188 alin.1 şi 2 C.pen.
şi pentru săvârşirea infracţiunii de „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase” prev.
şi ped. de art. 372 al. 1 lit. a C.pen., cu aplic. art.38 alin.1 C.pen., constând în aceea că în seara
de 13.04.2015, în jurul orei 21:30, a înjunghiat-o pe persoana vătămată B. de mai multe ori cu
un cuţit în zona abdominală şi în piciorul stâng, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru
vindecare 30-40 de zile îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în primejdie. Agresiunea a avut
loc pe terasa barului aparţinând I.I. C.
Cauza a fost înregistrată la data de 28.11.2017 pe rolul Tribunalului Botoşani sub nr.
.../40/2017.
În urma parcurgerii procedurii de cameră preliminară, prin Încheierea nr.15/ 6.02.2018
a judecătorului de cameră preliminară din cadrul instanţei de fond, s-au respins ca nefondate,
cererile şi excepţiile formulate de inculpat şi în baza art.346 alin.2 Cod proc. pen., s-a constatat
legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală
din cauză şi s-a dispus începerea judecăţii.
Încheierea a fost contestată de inculpat, iar prin încheierea nr. 40/2 mai 2018 Curtea de
Apel Suceava a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul A. împotriva
încheierii penale nr. 15/6.02.2018 a Tribunalului Botoşani.
Inculpatul nu a fost prezent personal la proces, fiind reprezentat de apărător ales, avocat
..., care a depus la dosar o declaraţie notarială autentificată sub nr.5622/19.09.2018 prin care
inculpatul a arătat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a
solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în
conformitate cu disp. art.374 alin.4 C.pr.pen..
La termenul din 25.09.2018, instanţa de fond a pus în discuţie cererea inculpatului de
judecare a dosarului în baza probelor administrate în faza de urmărire penală în conformitate
cu disp. art.374 alin.4 C.pr.pen. şi având în vedere concluziile apărătorului ales şi ale
procurorului, instanţa de fond a admis cererea, trecând la dezbateri conform art.377 C.pr.pen.
Analizând actele şi lucrările dosarului de fond, valorificând întreg probatoriul
administrat la urmărirea penală, Tribunalul Botoşani a reţinut, ca situaţie de fapt, următoarele:
În ziua de 13.04.2015, inculpatul a consumat băuturi alcoolice la barul aparținând SC
D., de pe raza satului .... A stat la masă cu martorul E., timp în care îi tot repeta acestuia, în
glumă, „Diseară te tai”, dar martorul nu a văzut cuţit asupra lui.
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La un moment dat, din cauza unei pene de curent, barul sus – menționat s-a închis, astfel
că inculpatul şi martorul E. au plecat la barul aparținând I.I. C. Martorul cunoștea că la acest
bar era persoana vătămată, pentru că vorbise cu ea la telefon în cursul zilei. Când au ajuns, au
constatat că nici această locaţie nu avea curent electric. Barul era deschis, iar persoanele din
interior, respectiv persoana vătămată B. şi martorii F, G și H stăteau în sala de biliard, la lumina
unei lanterne.
Pentru că inculpatul a început să facă scandal şi să arunce cu scaunele prin încăpere şi a
răsturnat lanterna de pe masă, persoana vătămată i-a cerut să plece, dar inculpatul a refuzat,
astfel că aceasta l-a luat de spate şi fără a exercita violenţe l-a scos pe terasa barului. În drum
spre uşă, inculpatul i-a spus persoanei vătămate „dacă-i tare să iasă afară”. Au ieşit amândoi pe
terasa barului, moment în care inculpatul, potrivit declarației persoanei vătămate, a lovit-o pe
aceasta cu pumnul în partea dreaptă a capului, după care a scos un cuţit cu care a tăiat-o de două
ori în abdomen şi de 5 (cinci) ori în coapsa stângă şi în regiunea fesieră.
Agresiunea a durat 30 de secunde – maxim 1 minut, aşa cum au declarat martorii I. și
G., aceasta din urmă arătând că după 30 de secunde - maxim un minut, a auzit două bufnituri
în uşa barului. Martorul E. a ieşit şi imediat a intrat înapoi spunând că persoana vătămată este
tăiată şi căzută pe terasa barului. Au ieşit şi ceilalţi martori care au văzut-o pe persoana vătămată
plină de sânge, căzută pe terasa barului, iar uşa de acces la intrarea în sala de biliard era murdară
de sânge. Inculpatul nu mai era, fugise.
În aceeaşi seară, persoana vătămată a fost transportată la Spitalul de Urgențe, unde a
fost supusă unei intervenţii chirurgicale.
Potrivit certificatului medico – legal nr. 463/D2 din 25.05.2015 al Serviciului de
Medicină – Legală s-au concluzionat următoarele:
La examinarea medico - legală a numitului B. s-au constatat plăgi și semne de tratament
neurochirurgical.
Din documentația medicală a rezultat dg. Plagă înjunghiată abdominală (flanc stg.)
penetrantă, transfixiantă la nivelul colonului transvers cu lezarea (secționarea) peretelui gastric
posterior. Hemoperitoneu mediu, plagă înjunghiată abdominală (fosa iliacă stângă)
nepenetrantă cu dilacerare de masă musculară. Plagă 1/3 superioară coapsa stângă față antero laterală. Plăgi multiple (patru) înjunghiate regiune fesieră stângă. Leziunile traumatice s-au
putut produce prin lovire cu corp dur tăietor înțepător pot data din 13.04.2015.
S-a constatat că necesită 30 - 40 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații.
S-a reţinut că leziunile traumatice au pus în primejdie viața victimei.
Inculpatul nu a fost audiat în prezenta cauză, întrucât după ce a semnat pe dovada de
primire a citației, în care i s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect şi încadrarea juridică a
faptei pentru care este cercetat, a plecat din ţară.
Fiind audiată, persoana vătămată a declarat că după ce l-a scos pe inculpat din bar, fiind
doar ei doi pe terasă, acesta a continuat să o înjure (când erau în bar o înjurase, insultase şi
amenințase), motiv pentru care i-a tras o palmă. În acel moment, inculpatul s-a repezit la ea şi
a început să o lovească în zona abdomenului în partea stângă şi la piciorul stâng. Susnumita a
declarat că, inițial, nu a știut ce se întâmplă, dar a simțit o arsură şi o moleșeală şi a căzut pe
terasa barului, lângă un stâlp de susținere. S-a ridicat şi a vrut să intre în bar să-i anunțe pe cei
din interior de cele întâmplate, dar nu a reușit pentru că pe la spatele său, inculpatul a mai
înjunghiat-o cu cuțitul în coapsa stângă, persoana vătămată căzând peste ușă.
Ulterior, fiind audiată de procuror, persoana vătămată a declarat că, l-a lovit pe inculpat
abia după ce acesta a lovit-o pe ea, precizând că a văzut cuțitul în mâna inculpatului la lumina
farurilor unui autoturism care trecea pe drum.
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Declarația persoanei vătămate s-a coroborat cu actul medico–legal cu privire la
modalitatea de producere a leziunilor şi poziția în care se afla aceasta, raportat la inculpat pe
parcursul agresiunii.
Potrivit actului medico – legal, pe lângă cele două plăgi abdominale şi plaga tăiată fața
anterioară 1/3 superioară coapsa stângă de aproximativ 4 cm, persoana vătămată a mai avut şi
patru plăgi înjunghiate în regiunea fesieră stânga. Aceasta a confirmat că persoana vătămată a
încercat să scape şi să intre în bar, întorcându-se în acest moment cu spatele de agresor şi în
aceste împrejurări a murdărit de sânge uşa de la intrarea, despre care a afirmat martora G.
Aceste urme de pe ușă au fost consemnate şi în procesul – verbal de cercetare la fața
locului, fiind evidențiate în planșa fotografică.
În cursul cercetărilor, inculpatul a predat cuțitul, o pereche de pantofi cu șireturi şi o
bluză tip geacă culoare gri cu negru, pe care sus-numitul le-a purtat în seara respectivă. Cu
ocazia examinării acestora s-a constatat că geaca prezintă la nivelul mânecii stângi, în partea
cotului un număr de 6 pete de culoare brun – roșcate de dimensiuni mici, cu aspect de stropi.
În zona antebrațului mânicii drepte s-au observat urme de culoare brun–roșcate,
asemănătoare sângelui, împroșcate.
La partea interioară a pantofului drept, zona limbii şi pereții pantofului s-au pus în
evidenţă urme de culoare brun – roșcate. Pe lama cuțitului nu s-au pus în evidenţă urme de
interes în cauză.
S-au examinat şi hainele persoanei vătămate, respectiv o jachetă, un pulover, un tricou,
pantalonii şi pantofii. Pe jachetă, pulover şi tricou s-au pun în evidenţă câte două tăieturi
grupate, de asemenea, pe pantaloni partea din faţă s-au pus în evidenţă secțiuni transversale.
S-a reţinut că activitatea infracțională a inculpatului întrunește elementele constitutive
ale tentativei la infracțiunea de „omor", prev. și ped. de art. 32 raportat la art. 188 al. 1 și 2
C.pen. şi a infracţiunii de „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase” prev. și ped.
de art. 372 al. 1 lit. a C.pen., cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen..
Având în vedere actele şi probele administrate, Tribunalul Botoşani a considerat, prin
raportare la dispoziţiile art.15 C.pen., că faptele inculpatului A. au fost săvârşite cu vinovăţie,
au fost nejustificate şi au fost imputabile acestuia, întrunind elementele constitutive ale
tentativei la infracțiunea de omor", prev. și ped. de art.32 raportat la art. 188 alin.1 și 2 C.pen.
şi a infracţiunii de „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase” prev. și ped. de art.
372 al. 1 lit. a C.pen., cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. şi cu aplicarea art.396 alin.10 C.pr.pen., ca
circumstanţă atenuantă specială, în condiţiile recunoaşterii faptei.
Astfel, la stabilirea şi individualizarea pedepselor ce au fost aplicate, instanţa de fond a
făcut aplicarea textelor de lege incidente, cu aplicarea cauzei speciale de reducere potrivit
art.396 alin.10 C.pr.pen., stabilirea fiecăreia dintre pedepse făcându-se în raport de criteriile de
individualizare prevăzute de art.74 C.pen., cu calcularea timpului potrivit dispoziţiilor art.186
C.pen..
Potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei prevăzute de textul legal,
stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite
şi cu periculozitatea infractorului, care, în speţă, sunt destul de ridicate, fiind evaluate după
următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii - în loc public; starea de
pericol creată pentru valoarea cea mai importantă ocrotită, viaţa; natura şi gravitatea rezultatului
produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii – leziuni care au pus în primejdie viaţa unei
persoane; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, care în cauză, lipseşte; lipsa
antecedentelor penale; conduita după săvârşirea infracţiunii – nu s-a prezentat, stabilindu-se, în
urma citării la instanţa de fond cu mandat de aducere, că este plecat în străinătate; nivelul de
educaţie - studii 10 clase, vârsta - 25 de ani, starea de sănătate, situaţia familială şi socială,
necăsătorit, fără copii minori.
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Analiza conduitei după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, a relevat că
acesta nu şi-a exprimat poziţia procesuală, nefiind audiat în faza de urmărire penală, ci doar
ulterior, la instanţa de fond, prin declaraţie autentică notarială, a arătat că recunoaşte faptele şi
a solicitat judecata în baza probatoriului administrat la urmărirea penală, poziţie procesuală care
a fost valorificată în cauză prin aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin.10 C.pr.pen., conform cărora,
când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art.375 alin.1, limitele de pedeapsă prevăzute de lege,
în cazul pedepsei închisorii, se reduc cu o treime.
În consecinţă, dată fiind gravitatea faptelor comise şi consecinţele faptelor sale, instanţa
de fond a considerat că, pentru tentativa la infracţiunea de omor, după reducerea limitelor de
pedeapsă în două trepte, în aplicarea art.79 alin.1 C. pen privitor la concursul între cauze de
atenuare, că pedepse de 5 ani închisoare şi, respectiv, complementara obligatorie de 3 ani
interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b C.pen. pentru săvârşirea unei
tentative de „omor” prev. şi ped. de art.32 rap. la art.188 alin.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.79
alin.1 C. pen., art.396 alin.10 C.pr.pen., alături de care se va aplica, pe timpul şi în condiţiile
prev. de art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1
lit.a şi b C.pen., ca pedeapsă accesorie, şi o pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea
infracţiunii de „port sau folosire fără drept de obiecte periculoase” prev. şi ped. de art.372 alin.1
lit.a C.pen., cu aplicarea art.396 alin.10 C.pr.pen., vor asigura inculpatului A. realizarea funcţiei
educative şi preventive a acesteia.
În condiţiile săvârşirii faptelor în concurs real, în temeiul art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b
C.pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 2 luni închisoare.
În baza art.67 alin.2 C.pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară
obligatorie a interzicerii pe timp de 3 ani a drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a şi b C.pen..
Pe timpul şi în condiţiile prev. de art.65 alin.1 şi 3 C.pen., i s-a interzis inculpatului
exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen., ca pedeapsă accesorie.
Privitor la latura civilă a cauzei, în condiţiile în care inculpatul nu a fost prezent pentru
a-şi prezenta poziţia procesuală cu privire la plata despăgubirilor, un acord de principiu prin
apărător nefiind suficient, iar partea civilă nu a dovedit cu nici un mijloc de probă pretenţiile
materiale solicitate, instanţa de fond a apreciat, în echitate şi conform jurisprudenţei consacrate
CEDO, că o despăgubire morală de 5000 lei poate fi acordată, dată fiind suferinţa psihică
inerentă, cauzată de leziunile suferite până la vindecare, indiferent de numărul de zile efective
de spitalizare, şi de disconfortul suferit, astfel încât, în temeiul art.397 C.pr.pen. raportat la
art.1357 Cod civil, a obligat inculpatul să plătească părţii civile B., suma de 5.000 lei
reprezentând daune morale şi au fost respinse daunele materiale în sumă de 60.000 lei, precum
şi daunele morale în sumă de 55.000 lei solicitate de partea civilă, ca nefondate.
În temeiul art.7 rap. la art.4 alin.1 lit.b din Legea nr.76/2008 s-a dispus prelevarea de
probe biologice de la inculpat, în vederea introducerii profilului genetic al acesteia în Sistemul
Naţional de Date Genetice Judiciare.
În temeiul art.112 lit.b C. pen., s-a dispus confiscarea corpului delict „cuţit” predat de
inculpat ce se află înregistrat la poziţia nr.32/2017 la Camera de Corpuri delicte a Tribunalului
Botoşani.
Serviciul Judeţean de Ambulanţă s-a constituit parte civilă cu suma de 260,20 lei, aşa
cum a rezultat din adresa nr. 1283/13.05.2015.
Potrivit adresei nr. 17780, Spitalul Judeţean s-a constituit parte civilă cu suma de
5680.69 lei (F.O. nr. ./2015 - internare ...), cu dobânda legală de la data debitului.
În consecinţă, în temeiul art.397 C.pr.pen. raportat la art.1357 Cod civil instanţa, au fost
admise în totalitate pretenţiile civile solicitate de unităţile spitaliceşti, obligându-l pe inculpat
să plătească suma de 260.20 lei daune materiale părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă,
reprezentând cheltuielile cu transportul şi asistenţa medicală a persoanei vătămate, precum şi
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părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă, cu acelaşi titlu, suma de 5680.698 lei, plus dobânda
legală de la data fiecăruia dintre debite, calculată până la achitarea integrală a acestora.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul A. pentru motivele expuse 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, art. 420 C.pr.pen., Curtea constată
că acesta este nefondat, pentru următoarele considerente:
Sub aspectul situaţiei de fapt care rezultă din materialul probator administrat în cursul
urmăririi penale, Curtea reţine că s-a dat o corectă eficienţă şi interpretare acestuia, reţinânduse că probele administrate conduc la concluzia certă că fapta există, constituie infracţiune şi a
fost săvârşită de către inculpat.
De altfel, inculpatul nu a fost prezent personal la proces, fiind reprezentat de apărător
ales, avocat ..., care a depus la dosar o declaraţie notarială autentificată sub nr.5622/19.09.2018
prin care inculpatul a arătat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a
instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire
penală, în conformitate cu disp. art.374 alin.4 C.pr.pen..
Astfel, din analiza mijloacelor de probă administrate a rezultat în esență că, în seara de
13.04.2015, în jurul orei 21.30, inculpatul A. a înjunghiat-o pe persoana vătămată B. de mai
multe ori cu un cuțit în zona abdominală și în piciorul stâng, cauzându-i leziuni care au necesitat
pentru vindecare 30 – 40 de zile de îngrijiri medicale și care i-au pus viața în primejdie.
La reținerea acestei situații de fapt au fost avute în vedere următoarele: proces – verbal
de sesizare din oficiu; plângerea persoanei vătămate B; proces – verbal de cercetare la faţa
locului; declarațiile persoanei vătămate; adresa nr. 1283/13.05.2015 a Serviciului Judeţean de
Ambulanţă; adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă nr. 20990/15.05.2015; declaraţii martori;
procese – verbale de examinare criminalistică; dovadă de ridicare bunuri; Raport de constatare
medico-legală nr. 463/D2/25.05.2015 emis de S.M.L.;
În ceea ce privește susținerile apărătorului inculpatului, care, fără a solicita în mod
expres schimbarea încadrării juridice pentru care s-a dispus condamnarea acestuia, a subliniat
faptul că, a fost un conflict spontan, în cadrul căruia inculpatul nu a intenționat să-i suprime
viața persoanei vătămate, susținere care ar putea conduce la concluzia că fapta nu ar putea
constitui tentativă la infracțiunea de omor, Curtea nu le apreciază juste.
Astfel, potrivit art. 188 C.pen., infracţiunea de omor constă în „uciderea unei persoane”,
în timp ce potrivit art.193 alin. 2 C.pen. există infracţiune de loviri sau alte violenţe, atunci când
„fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei
gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile”.
Gradul de pericol social pe care-l prezintă infracţiunea de omor este deosebit de ridicat,
reflectat fiind şi în limitele mari de pedeapsă instituite de legiuitor, o astfel de faptă aducând
atingere celui mai important atribut al persoanei – viaţa – suprimarea vieţii persoanei interesând
nu numai victima, ci persoana în general şi aceasta deoarece, fără respectarea vieţii persoanei
nu poate fi concepută existenţa în condiţii paşnice, de normalitate, a colectivităţii în general,
respectiv convieţuirea membrilor acesteia în condiţii de siguranţă.
În cazul infracţiunii de lovirea sau alte violenţe făptuitorul acţionează cu intenţia
generală de vătămare, pe când în cazul tentativei la omor acesta acţionează cu intenţia de
ucidere. Forma şi modalitatea intenţiei rezultă din materialitatea actului, respectiv din relaţiile
personale anterioare existente între părţi, din obiectul vulnerabil folosit, numărul şi intensitatea
loviturilor, zona anatomică vizată, comportamentul ulterior al inculpatului (decizia nr.1227 din
02.04.2009, decizia nr.4256 din 14.12.2010, decizia nr.1730 din 2006, decizia nr.361 din
18.01.2005 Î.C.C.J.). Prin urmare, în cazul tentativei la infracţiunea de omor, actele de punere
în executare, întrerupte sau care nu şi-au produs efectul, trebuie să releve - prin natura lor şi
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împrejurările în care au fost comise - că infractorul a avut intenţia de a ucide, iar nu intenţia
generală de a vătăma.
Astfel, există tentativă de omor, şi nu lovirea sau alte violenţe, ori de câte ori infractorul
acţionează în aşa mod încât provoacă leziuni la nivelul organelor vitale ale organismului
victimei ori foloseşte instrumente sau procedee specifice uciderii. Nu are relevanţă timpul
necesar pentru îngrijiri medicale, deoarece acesta este caracteristic infracţiunilor de vătămare
corporală şi nu exprimă dinamismul interior al actului infracţional. Anumite stări ale
infractorului ori defectuozitatea mijloacelor folosite de el în executarea actului nu au relevanţă
în sine, întrucât intenţia de omor se deduce din modul în care a acţionat, iar nu din elemente
exterioare.
Probatoriul administrat în cauză impune concluzia că inculpatul a acţionat cu intenţia
suprimării vieţii părţii vătămate, întrucât i-a aplicat acesteia lovituri în zone vitale a corpului,
apte să provoace decesul persoanei, leziunile punând în primejdie viaţa victimei, rezultatul mai
grav, respectiv decesul victimei fiind evitat ca urmare a intervenției chirurgicale prompte.
În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei, Tribunalul a aplicat dispoziţiile
art. 396 alin 10 C.pr.pen., fiind avute în vedere în continuare criteriile generale de
individualizare prevăzute de art. 74 C.pen. şi anume: dispoziţiile părţii generale ale Codului
penal, limitele speciale de pedeapsă, gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea
infractorului, care se evaluează după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum
şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și 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; nivelul de educaţie, vârsta,
starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
Curtea va avea în vedere aşadar nu numai împrejurarea că inculpatul nu are antecedente
penale, că a recunoscut săvârşirea infracţiunii, colaborând cu organele judiciare, aspecte care
pledează în favoarea sa, dar, vor primi relevanţa cuvenită şi criteriile precum: natura şi
gravitatea infracţiunii imputate (ce se reflectă chiar şi în limitele de pedeapsă prevăzute de
legiuitor), modalitatea în care inculpatul a acţionat (agresând victima chiar de față cu alte
persoane, ceea ce denotă un potenţial de agresivitate deosebit de ridicat), împrejurările în
care a intersectat sfera infracţionalităţii precum şi urmarea produsă sau care s-ar fi putut
produce (victima suferind leziunile descrise în concluziile raportului medico-legal şi transpuse
în cele ce preced).
Nu se poate trece peste aspectul că inculpatul nu are capacitatea de identificare a
modalităţilor alternative de gestionare a unor situaţii conflictuale care, desigur, pot interveni la
un moment dat în viaţa cotidiană din diverse motive, cu consecinţa adoptării unei atitudini
responsabile şi acceptată social şi nu ezită să recurgă la soluţii extreme, în cazul de faţă
folosindu-se de un cuţit pentru a agresa victima.
Pentru aceste considerente, curtea, în baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen., va respinge
apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 129/08.10.2018 a Tribunalului
Botoșani, ca nefondat.
În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, va obliga apelantul inculpat să
plătească statului suma de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din calea de atac.
În baza art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din
oficiu pentru apelant, av., în cuantum de 260 de lei, va rămâne în sarcina statului și se va avansa
din fondurile MJR în contul Baroului Suceava.
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2. Distincția între tentativa de omor (art.188 C.pen.), punerea în pericol a vieții
victimei (art.194 C.pen.) și lovirea și alte violențe (art.193 C.pen.)
Condiţii pentru reţinerea circumstanţei atenuante a provocării atenuante prevăzută
de art. 75 alin. 1 lit. a C.pen.
Rezumat
Este adevărat că, esenţial pentru încadrarea juridică a faptei inculpatului, după caz, în
tentativă la omor ori loviri sau alte violenţe este stabilirea formei şi modalităţile vinovăţiei cu
care s-a săvârşit fapta. În cazul infracţiunii de loviri sau alte violenţe infractorul acţionează cu
intenţia generală de vătămare, în timp ce în cazul tentativei la infracţiunea de omor, acesta
acţionează cu intenţia de ucidere, care poate fi directă sau indirectă după cum autorul
prevăzând moartea victimei, a urmărit sau numai a acceptat producerea acestui rezultat. Prin
urmare, în cazul tentativei la infracţiunea de omor, actele de punere în executare, întrerupte
sau care nu şi-au produs efectul, trebuie să releve - prin natura lor şi împrejurările în care au
fost comise - că infractorul a avut intenţia de a ucide, iar nu intenţia generală de a vătăma.
Astfel, există tentativă de omor, şi nu de loviri sau alte violenţe, ori de câte ori infractorul
acţionează în aşa mod încât provoacă leziuni la nivelul organelor vitale ale organismului
victimei ori foloseşte instrumente sau procedee specifice uciderii. Nu are relevanţă timpul
necesar pentru îngrijiri medicale, deoarece acesta este caracteristic infracţiunilor de vătămare
corporală şi nu exprimă dinamismul interior al actului infracţional.
Anumite stări ale infractorului ori defectuozitatea mijloacelor folosite de el în executarea
actului nu au relevanţă în sine, întrucât intenţia de omor se deduce din modul în care a acţionat,
iar nu din elemente exterioare.
În privința distincției între tentativa de omor (art.188 C.pen.), punerea în pericol a vieții
victimei (art.194 C.pen.) și lovirea și alte violențe (art.193 C.pen.), doctrina și practica sunt
unanime în a considera că pentru a efectua o încadrare juridică corectă trebuie să se descopere
intenția cu care agresorul a acționat. Pentru aceasta, numărul de zile medicale ale victimei nu
este decât un indiciu secundar, elementele determinante fiind obiectul de care agresorul s-a
folosit, partea corpului vizată și intensitatea loviturilor aplicate. În practica judiciară s-a
reiterat în mod constant că agresiunile care demonstrează intenția de a ucide victima constituie
tentative de omor, chiar dacă rănile provocate nu au necesitat decât un număr redus de zile de
îngrijire și că nu au pus în pericol viața victimelor.
Curtea reţine că, pentru existenţa provocării este necesară îndeplinirea a trei condiţii:
infracţiunea să fi fost comisă sub influenţa unei puternice tulburări sau emoţii; această stare
sufletească să fi fost determinată de o provocare din partea victimei; provocarea să se fi produs
prin violenţă ori, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau, printr-o altă acţiune ilicită
gravă. Săvârşirea unui act de provocare, chiar dacă este de o anumită gravitate, nu este
suficientă pentru existenţa provocării, ci mai trebuie ca acesta să fi determinat o puternică
tulburare sau emoţie făptuitorului. Activitatea de provocare trebuie să influenţeze factorii
subiectivi (volitiv şi intelectiv) în sensul scurtării procesului psihic ce precede în mod obişnuit
comiterea unei fapte şi al pierderii parţiale a controlului activităţii.
Starea de surescitare nervoasă nu se prezumă, ci ea trebuie probată de cel care o invocă.
Pentru a reţine circumstanţa atenuantă a provocării în condiţiile art. 75 alin.1 lit. a C.pen. se
cere ca inculpatul să dovedească o agresivitate sau o altă comportare care să fie considerată
ca fiind gravă din partea agenţilor de poliţie, de natură să-i cauzeze o puternică tulburare sau
emoţie, încât să nu fie în stare să se abţină de la o ripostă prin săvârşirea de infracţiuni.
Curtea apreciază că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 75 alin. 1 lit. a C.pen.
întrucât provocarea presupune o anumită spontaneitate, o surprindere a făptuitorului de
natură a-l determina să acţioneze sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, iar pe de
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altă parte, provocarea trebuie să fie produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii
persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă, cerinţe ce nu sunt întrunite în speţă.
Curtea reţine că nu orice conduită care în accepţiunea publică poate avea conotaţii
provocatoare poate să conducă la reţinerea circumstanţei atenuante a provocării. În viziunea
legiuitorului se poate reţine circumstanţa atenuantă a provocării doar când infracţiunea este
săvârşită de autor ca urmare a faptei persoanei vătămate care este violentă, aduce o atingere
gravă demnităţii umane sau are o conduită ilicită gravă. Or, conflictul spontan ivit între două
persoane aflate în stare de ebrietate nu poate avea conotaţia pe care încearcă apărarea să o
dea în sensul de a putea fi apreciat ca întrunind cerinţele unei veritabile provocări în sensul
legii.
(Decizia nr. 326 din 21.03.2019, dosar nr. 2900/86/2018)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 22 din data de 30.01.2019 a Tribunalului Suceava, a fost respinsă
ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul a
fost trimis în judecată formulată de inculpat din infracţiunea prev. de art. 32 C.pen. rap. la art.
188 C.pen. în infracţiunea prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.
În temeiul 32 rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b C.pen. a fost
condamnat inculpatul A., la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii
de tentativă de omor.
În baza art. 67 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute 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 pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei sau
considerarea ca executată.
În temeiul art. 65 alin. 1 N.C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării 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.
În temeiul art. 72 alin. 1 C.pen., a fost dedusă din durata pedepsei aplicate inculpatului
durata reţinerii şi a arestării preventive de la data de 21.07.2018 la zi.
În temeiul art. 399 alin. 1 C.pr.pen., a fost menţinută măsura arestării preventive luată faţă
de inculpat prin Încheierea nr. 101/22.07.2018 a Tribunalului Suceava – Secţia Penală,
pronunţată în dosarul nr. 2662/86/2018.
În temeiul art. 7 alin. 1 şi alin. 2 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 a fost obligat inculpatul să se supună procedurii de prelevare de probe biologice.
În temeiul art. 112 alin.1 lit. b C.pen., a fost confiscat de la inculpat toporul folosit la
săvârşirea faptelor aflat la camera de corpuri delicte a Tribunalului Suceava.
S-a luat act că persoana vătămată B. a renunţat la constituirea de parte civilă.
În temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 C.pr.pen., art.1357, art. 1381 C.civ. şi art.
313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a fost admisă acţiunea civilă
formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă.
A fost obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 564,51 lei, reprezentând
daune materiale constând în cheltuielile de spitalizare efectuate pentru persoana vătămată B..
În temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 C.pr.pen., art.1357, art. 1381 C.civ. şi art.
313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a fost admisă acţiunea civilă
formulată de partea civilă Serviciul de Ambulanţă.
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A fost obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 1.523 lei, reprezentând
daune materiale constând contravaloarea serviciilor prestate.
În temeiul art. 274 alin.1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 5.460 lei
reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 3460 aferentă fazei de urmărire
penală, iar suma de 2000 lei aferentă fazei de judecată.
În temeiul art. 275 alin.6 C.pr.pen., suma de 520 lei reprezentând onorariul apărătorului
desemnat din oficiu pentru inculpat, în faza de urmărire penală, av. .., potrivit delegaţiei pentru
asistenţă judiciară obligatorie nr. ../21.07.2018, a rămas în sarcina statului şi a fost avansată din
fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul ../P/2018 din
09.08.2018 emis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava s-a dispus trimiterea în
judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă
la omor prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen., sub acuzaţia că, la data de 21.07.2018, pe
raza satului C., pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unui incident spontan, a exercitat
acte de violenţă cu un corp contondent tăietor (topor) asupra victimei B., cu intenţia de a-i
suprima viaţa, producându-i în zone vitale leziuni vindecabile în 11-13 zile de îngrijiri
medicale.
Situaţia de fapt prezentată anterior a fost susţinută în cursul urmăririi penale cu
următoarele mijloace de probă: procese-verbale de sesizare din oficiu, proces-verbal de
cercetare la faţa locului şi planşa fotografică aferentă, proces-verbal de examinare criminalistică
a obiectelor ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului, proces-verbal de examinare
criminalistică a obiectelor vestimentare aparţinând persoanei vătămate, adresa Spitalului
judeţean de urgenţă, raport de constatare medico-legală întocmit de medicul legist din cadrul
S.M.L., procese-verbale întocmite de lucrătorii de poliţie judiciară, declaraţiile persoanei
vătămate, proces-verbal de examinare fizică privind pe victima B. şi planşa fotografică aferentă,
declaraţiile martorilor, adresa STS, proces-verbal de redare convorbiri telefonice purtate cu
operatorii Dispeceratului 112, CD conţinând convorbiri telefonice purtate cu operatorii
Dispeceratului 112 (colet A), proces-verbal de examinare fizică privind pe A. şi planşa
fotografică aferentă, raport de constatare medico-legală întocmit de medicul legist din cadrul
S.M.L., coroborate cu declaraţiile inculpatului A..
În cursul urmăririi penale, persoana vătămată B. a declarat că are pretenţii de natură civilă
de la autorul infracţiunii, fără a preciza cuantumul acestora. De asemenea, s-au constituit părţi
civile Spitalului Judeţean de Urgenţe şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă.
Instanţa de fond a reţinut că, în conformitate cu art. 286 alin. 1 lit. c C.pr.pen., s-a reţinut
faptul că inculpatul este la prima încălcare a legii penale. Pe parcursul cercetărilor a adoptat o
poziţie în general sinceră.
Inculpatul a fost cercetat în stare de libertate şi de arest preventiv. În cauză nu au fost
luate măsuri asiguratorii.
S-au înaintat instanţei de fond următoarele mijloace materiale de probă, ridicate cu ocazia
cercetărilor: fragmente textile cu pete de culoare brun-roşcat (ambalate în colet nr. 1), două
şerveţele cu pete de culoare brun-roşcat (ambalate în colet nr. 2), două chituri cu exudat
esofagian cu care au fost recoltate probe biologice de pe un prosop (ambalate în colet nr. 3),două
chituri cu exudat esofagian cu care au fost recoltate probe biologice de pe un perete (ambalate
în colet nr. 4), două chituri cu exudat esofagian cu care au fost recoltate probe biologice de pe
faţa unei perne dintr-o baracă (ambalate în colet nr. 5), 2 pari ridicaţi din exteriorul barăcii
(ambalaţi în colet nr. 6), fragment material textil cu pete de culoare brun-roşcat identificat în
sobă (ambalat în colet nr. 7), topor (ambalat în colet nr. 8), obiecte vestimentare aparţinând
victimei, respectiv o pereche pantaloni scurţi şi un maieu (ambalate în colet nr. 9), urmând ca
instanţa să dispună cu privire la soarta acestora după finalizarea cercetării judecătoreşti.
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S-au stabilit cheltuieli judiciare în cuantum total de 3.980 lei, din care 520 lei onorariul
apărătorului desemnat din oficiu.
Fiind sesizată instanţa de fond cu judecarea pricinii, cauza a fost înregistrată pe rol la data
de 10.08.2018 sub nr. .../86/2018, conform dispoziţiilor legale în materie aceasta aflându-se în
procedura camerei preliminare. În considerarea art. 98 alin. 1 din ROI s-a format dosarul asociat
nr. .../86/2018/a1.
Astfel, prin încheierea din data de 28.09.2018, pronunţată de judecătorul de cameră
preliminară de la nivelul Tribunalului Suceava, s-au respins cererile şi excepţiile invocate de
inculpatul A., prin apărător, ca nefondate.
În temeiul art. 346 alin. 2 C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu
rechizitoriul nr. 462/P/2018, emis la data de 09.08.2018, de către Parchetul de pe Tribunalul
Suceava, privind pe inculpatul A., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală.
Totodată, s-a dispus începerea judecăţii privind pe inculpatul A., pentru săvârşirea
tentativei la infracţiunea de omor, prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen.
În cursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de probă:
declaraţia persoanei vătămate/părţi civile B., declaraţia martorilor din lucrări: H., G., I., J. şi
declaraţia inculpatului A..
La cererea inculpatului A., prin apărător, a fost administrate probele testimoniale vizând
audierea martorilor propuşi de inculpat pe latură penală şi în circumstanţiere.
La termenul de judecată din data de 09.01.2019, instanţa de fond a constatat
imposibilitatea audierii martorului din lucrări F., depoziţia acestuia din cursul urmăririi penale
fiind avută în vedere la soluţionarea cauzei pe fond.
În cursul cercetării judecătoreşti, persoana vătămată B. a arătat că nu se constituie parte
civilă în cauză, poziţia sa procesuală fiind consemnată prin încheierea de şedinţă din 21.11.2018.
Spitalul Judeţean de Urgenţă s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 564,51
lei, conform înscrisurilor medicale depuse la dosar. Serviciul de Ambulanţă s-a constituit parte
civilă în cauză cu suma de 1.523 lei.
Coroborând probele administrate în cursul urmăririi penale cu cele din faza cercetării
judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut, în fapt, că martorul H. este cumnatul persoanei vătămate
B. şi deţine pe raza satului C., o stână amplasată pe un teren proprietate personală. Persoana
vătămată locuieşte în gospodăria martorului H. de circa 30 ani şi îl ajută pe cumnatul său la
diverse activităţi gospodăreşti, precum şi la activităţile pe care le presupune stâna.
Inculpatul A., are domiciliul în satul N., deţine oi şi capre şi colaborează de aproximativ
5 ani cu martorul H., în sensul că îşi ţine animalele la stâna acestuia, se ocupă şi de animalele
proprietarului, cea mai mare parte a timpului petrecând-o la stână, unde era ajutat de multe ori
de către persoana vătămată.
La data de 21 iulie 2018, ora 16:40, organele de urmărire penală au fost sesizate cu privire
la faptul că în ziua de 21 iulie 2018, ora 15:47, prin Dispeceratul 112, lucrătorii Postului de
poliție C. au fost informaţi de către martorul G. (fratele proprietarului stânei martorul H.), că la
stâna amplasată în satul C. a avut loc o altercație violentă între A. şi B.. Mai precis, pe fondul
consumului de băuturi alcoolice și a unui incident spontan, persoana vătămată B. a fost lovită
cu un topor în zona cranio-cerebrală de către inculpatul A.
Din declaraţiile persoanei vătămate a rezultat că la data incidentului a consumat singură
vreo două sticle cu bere la magazine mixte din vecinătatea locuinţei sale. În jurul orelor amiezii
persoana vătămată a dus mâncare la stână pentru inculpat iar în continuare, la invitaţia acestuia,
a consumat din băutura alcoolică pe care o avea inculpatul la stână, rachiu şi trei litri de bere.
Cele două persoane au ajuns în stare avansată de ebrietate, s-au certat aparent fără vreun motiv
întemeiat, inculpatul A. s-a enervat, a luat toporul pe care îl utiliza la stână şi a aplicat victimei
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două lovituri cu acesta - o lovitură a fost aplicată în zona hemitoracelui stâng posterior, iar cea
de-a doua, a fost aplicată în zona cranio-cerebrală astfel cum rezultă din declaraţiile martorului
G., ale martorului H. şi ale persoanei vătămate date în cursul urmăririi penale care a precizat că
în timp ce stătea pe un scaun la stână dintr-o dată a simţit că din spatele său se apropie inculpatul
şi l-a lovit cu ceva în creştetul capului.
Fiind audiat pe parcursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a declarat că din cauza stării
de ebrietate în care se afla nu îşi mai aminteşte cum s-au petrecut evenimentele în detaliu
precizând însă că este posibil să-l fi lovit pe inculpat cu toporul în cap.
În timpul acestui incident este probabil ca şi persoana vătămată să fi reuşit să-l lovească
pe inculpat cu un băţ peste braţul stâng precum şi în zona ochiului stâng, acest fapt rezultând
din opinia medicului legist care l-a examinat pe inculpat la data de 22 iulie 2018, care a constatat
că inculpatul a prezentat contuzii cu echimoze, tumefacţie şi excoriaţii, ce s-au putut produce
prin loviri cu corpuri sau mijloace contondente urmate de cădere iar aceste leziuni pot necesita
un număr de 8-10 zile de îngrijiri medicale.
Văzând că i-a produs persoanei vătămate o leziune gravă, inculpatul a pus peste rană un
prosop, însă nu a sunat la serviciu de urgenţă şi nici nu a solicitat sprijin de la nici o altă persoană.
Instanţa de fond a reţinut că incidentul s-a petrecut în jurul orei 15:00, în timp ce martorul
G. se afla la stână, la mică distanţă de zona unde a avut loc incidentul, martorul a constatat starea
gravă în care se afla victima, a aflat de la inculpat câteva detalii despre agresiune şi apoi l-a
informat pe fratele său H. după cum rezultă din declaraţiile acestora. La ora 15:47 martorul G.
a sesizat incidentul la Dispeceratul 112.
Lucrătorii de poliție care s-au deplasat la faţa locului au găsit toporul folosit de agresor
însă examinarea criminalistică nu a pus în evidenţă pe acest obiect pete cu aspect de sânge.
După sesizarea incidentului, persoana vătămată a fost transportată cu o ambulanţă la
Spitalul județean de urgențe, unde i s-a asigurat asistenţa medicală necesară.
Medicul legist din cadrul S.M.L. a examinat persoana vătămată la data de 21 iulie 2018,
concluzionând că aceasta prezintă politraumatism cu plagă contuză parietală dreaptă și hematom
epicranian parietal drept și echimoză hemitorace stâng posterior, ce s-au putut produce prin
loviri cu corpuri contondente, posibil topor, la data de 21 iulie 2018. Medicul legist a apreciat
că leziunile nu sunt de natură a pune în primejdie viața victimei și pot necesita în vederea
vindecării un număr de 11-13 zile de îngrijiri medicale.
În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul A., prin apărător, a solicitat, în temeiul art.
386 C.pr.pen., schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată, din
tentativă la infracţiunea de omor, prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen., în infracţiunea
de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen.
Astfel, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 188 C.pen., infracţiunea de omor constă
în „uciderea unei persoane”, în timp ce potrivit art.193 alin. 2 C.pen. există infracţiunea de loviri
sau alte violenţe, atunci când „fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată
sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult
90 de zile”.
Gradul de pericol social pe care-l prezintă infracţiunea de omor este deosebit de ridicat,
reflectat fiind şi în limitele mari de pedeapsă instituite de legiuitor, o astfel de faptă aducând
atingere celui mai important atribut al persoanei – viaţa – suprimarea vieţii persoanei interesând
nu numai victima, ci persoana în general şi aceasta deoarece, fără respectarea vieţii persoanei
nu poate fi concepută existenţa în condiţii paşnice, de normalitate, a colectivităţii în general,
respectiv convieţuirea membrilor acesteia în condiţii de siguranţă.
În cazul infracţiunii de loviri sau alte violenţe făptuitorul acţionează cu intenţia generală
de vătămare, pe când în cazul tentativei la omor acesta acţionează cu intenţia de ucidere. Forma
şi modalitatea intenţiei a rezultat din materialitatea actului, respectiv din relaţiile personale
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anterioare existente între părţi, din obiectul vulnerabil folosit, numărul şi intensitatea loviturilor,
zona anatomică vizată, comportamentul ulterior al inculpatului (decizia nr.1227 din 02.04.2009,
decizia nr.4256 din 14.12.2010, decizia nr.1730 din 2006, decizia nr.361 din 18.01.2005
Î.C.C.J.).
Este adevărat că, esenţial pentru încadrarea juridică a faptei inculpatului, după caz, în
tentativă la omor ori loviri sau alte violenţe este stabilirea formei şi modalităţile vinovăţiei cu
care s-a săvârşit fapta. În cazul infracţiunii de loviri sau alte violenţe infractorul acţionează cu
intenţia generală de vătămare, în timp ce în cazul tentativei la infracţiunea de omor, acesta
acţionează cu intenţia de ucidere, care poate fi directă sau indirectă după cum autorul prevăzând
moartea victimei, a urmărit sau numai a acceptat producerea acestui rezultat. Prin urmare, în
cazul tentativei la infracţiunea de omor, actele de punere în executare, întrerupte sau care nu şiau produs efectul, trebuie să releve - prin natura lor şi împrejurările în care au fost comise - că
infractorul a avut intenţia de a ucide, iar nu intenţia generală de a vătăma.
Astfel, există tentativă de omor, şi nu de loviri sau alte violenţe, ori de câte ori infractorul
acţionează în aşa mod încât provoacă leziuni la nivelul organelor vitale ale organismului
victimei ori foloseşte instrumente sau procedee specifice uciderii. Nu are relevanţă timpul
necesar pentru îngrijiri medicale, deoarece acesta este caracteristic infracţiunilor de vătămare
corporală şi nu exprimă dinamismul interior al actului infracţional.
Anumite stări ale infractorului ori defectuozitatea mijloacelor folosite de el în executarea
actului nu au relevanţă în sine, întrucât intenţia de omor se deduce din modul în care a acţionat,
iar nu din elemente exterioare.
În speţa de faţă, activitatea infracţională a inculpatului A., astfel cum a rezultat din probele
administrate a constat în aceea că, la data 21 iulie 2018, pe raza satului C., judeţ Suceava, pe
fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unui incident spontan, a exercitat acte de violenţă
cu un corp contondent tăietor (topor) asupra victimei B., cu intenţia de a-i suprima viaţa,
producându-i în zone vitale respectiv leziuni vindecabile în 11-13 zile de îngrijiri medicale.
Instanţa de fond a reţinut că, în conformitate cu concluziile emise de medicul legist din
cadrul S.M.L., persoana vătămată a prezentat politraumatism cu plagă contuză parietală dreaptă
și hematom epicranian parietal drept și echimoză hemitorace stâng posterior, ce s-au putut
produce prin loviri cu corpuri contondente, posibil topor, la data de 21 iulie 2018. Medicul legist
a apreciat că leziunile nu sunt de natură a pune în primejdie viața victimei și pot necesita în
vederea vindecării un număr de 11-13 zile de îngrijiri medicale.
Aşadar, încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpatul A. împotriva persoanei
vătămate B. este de tentativă la infracţiunea de omor şi nu de loviri sau ale violenţe, avându-se
în vedere materialitatea actului, obiectul vulnerabil folosit de inculpat (topor), intensitatea
loviturilor reliefată şi de planşele foto aflate la dosar şi zona anatomică vizată, respectiv craniocerebrală, fiind una vitală. Astfel, modul în care a acţionat inculpatul a relevat faptul că acesta
a prevăzut şi urmărit să suprime viaţa persoanei vătămate.
Pentru aceste considerente, instanţa de fond a respins, solicitarea de schimbare a încadrării
juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, formulată de inculpat, din
infracţiunea prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 193 alin.
2 C.pen., ca neîntemeiată şi astfel a fost respinsă şi cererea de a se dispune încetarea procesului.
În final, instanţa de fond a apreciat că nici celelalte susţineri, din concluziile pe fond,
privind achitarea inculpatului nu pot fi reţinute, întrucât nu sunt conforme cu probele
administrate în cauză, care a relevat intenţia inculpatului de a ucide persoana vătămată raportat
la zona în care a lovit-o şi obiectul folosit.
Inculpatul, prin apărător, a solicitat a se reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă
prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a C.pen., motivat de faptul că acesta a comis fapta sub imperiul
unei puternice tulburări, fiind provocat înainte de persoana vătămată, existând în acest sens un
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certificat medico-legal care atestă leziunile suferite, iar traumele suferite au fost produse în
apărare.
Pentru a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării, se cere ca victima să dovedească o
agresivitate sau o altă comportare, care să fie considerată gravă, de natură să cauzeze
făptuitorului o stare de puternică tulburare sau emoţie, încât să nu fie în stare să se abţină de la
o ripostă prin săvârşirea de infracţiuni. Pentru existenţa unei puternice tulburări sau emoţii se
presupune de regulă ca faptele celor în cauză să aibă o apropiată semnificaţie.
Instanţa de fond nu a reţinut în favoarea inculpatului scuza legală a provocării prev. de art.
75 lit.a C.pen., întrucât din probatoriul administrat nu a rezultat că acesta a acţionat sub
stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei
vătămate, iar leziunile prezentate de acesta nu au relevat decât existenţa incidentului dintre părţi
şi nicidecum că ar fi fost produse în apărare pentru aceleaşi motive nu a fost reţinut nici excesul
neimputabil.
Prin sentinţa penală atacată, instanţa de fond a reţinut că, în drept, fapta inculpatului A.
constând în aceea că, la data de 21 iulie 2018, pe raza satului C., pe fondul consumului de băuturi
alcoolice şi a unui incident spontan, a exercitat acte de violenţă cu un corp contondent tăietor
(topor) asupra victimei B., cu intenţia de a-i suprima viaţa, producându-i în zone vitale leziuni
vindecabile în 11-13 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii
de tentativă la omor prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen., între acţiunea inculpatului şi
rezultatul produs existând legătură de cauzalitate directă, stabilită pe baza probatoriului
administrat în cauză.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârșit fapta cu intenție directă, prevăzută de
art. 16 alin. (3) lit. a C.pen., acesta prevăzând rezultatul faptei sale și urmărind producerea lui,
chiar dacă activitatea sa a rămas în forma tentată, aspect care a decurs din intensitatea loviturii
aplicate persoanei vătămate, zona vitală vizată, cât şi obiectul vulnerant folosit.
Potrivit art. 396 alin. 2 C.pr.pen., constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a fost
săvârşită de inculpat în calitate de autor, instanţa de fond a pronunţat condamnarea inculpatului
pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor, prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen.
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, instanţa de fond a aplicat inculpatului
o pedeapsă, la individualizarea acesteia urmând a fi avute în vedere dispoziţiile art. 53 C.pen.,
precum şi criteriile de individualizare prevăzute de art.74 C.pen., respectiv: împrejurările și
modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru
valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii,
motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie
antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului
penal și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.
În continuare, instanţa de fond a ţinut seama de limitele speciale de pedeapsă prevăzute
de prev. de art. 188 alin.1 C.pen, respectiv închisoarea de la 10 la 20 de ani (limite reduse la
jumătate, potrivit art. 33 alin. 2 C.pen., fiind vorba în speţă de o tentativă).
De asemenea, instanţa de fond a avut în vedere natura şi gravitatea faptei, modalitatea şi
circumstanţele în care a fost săvârşită fapta, precum şi persoana inculpatului, care nu posedă
antecedente penale.
Instanţa de fond a reţinut în favoarea inculpatului A., circumstanţa atenuantă prevăzută de
art. 75 alin. 2 lit. b C.pen., respectiv împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează
gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului, avându-se în vedere faptul că la data
incidentului ambele părţi se aflau în stare avansată de ebrietate acesta fiind în opinia instanţei
de fond factorul declanşator al incidentului, conştientizarea de către inculpat a gravităţii faptei
rezultată din necontinuarea actelor de agresiune şi ajutorul dat persoanei vătămate prin
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încercarea de a opri hemoragia produsă precum şi faptul că urmarea efectiv produsă este
materializată în 11-13 zile de îngrijiri medicale pentru persoana vătămată.
Individualizarea sancţiunilor trebuie să respecte principiul proporţionalităţii pedepselor cu
natura şi gradul de pericol al faptelor săvârşite, avându-se în vedere drepturile şi libertăţile
fundamentale sau alte valori sociale protejate care au fost vătămate prin comiterea infracţiunilor.
În consecinţă, faţă de considerentele dezvoltate mai sus, instanţa de fond, în temeiul art.
32 rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art.75 alin.2 lit. b C.pen., a condamnat pe inculpatul
A., la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor.
Având în vedere implicaţiile socio-morale ale faptei săvârşite, gravitatea acesteia, aspecte
din care decurge nedemnitatea inculpatului, instanţa de fond, în temeiul art. 67 alin.1 C.pen., a
aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării 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 care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 5
ani, după executarea pedepsei sau considerarea ca executată.
De asemenea, pentru aceleaşi raţiuni, instanţa de fond, în temeiul art. 65 alin. 1 N.C.pen.
a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării 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.
În temeiul art. 72 alin. 1 C.pen., instanţa de fond a dedus din durata pedepsei aplicată
inculpatului durata reţinerii şi a arestării preventive de la data de 21.07.2018 la zi.
În temeiul art. 7 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, instanţa de fond a dispus prelevarea de probe
biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date
Genetice Judiciare şi a obligat pe inculpat să se supună procedurii de prelevare de probe
biologice.
În acest sens, instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 7 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr.
76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare: (1)
Prelevarea probelor biologice de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) (în speţă,
persoane condamnate definitiv pentru săvârşirea infracţiunilor cuprinse în anexa 1 a legii la
pedeapsa închisorii) este dispusă de instanţa de judecată, prin hotărârea de condamnare ori
prin hotărârea de amânare a aplicării pedepsei sau de renunţare la aplicarea pedepsei. (2)
Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), în vederea adăugării profilelor genetice în S.N.D.G.J., se
realizează la introducerea în penitenciar, de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul
personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nicio altă notificare prealabilă din partea
instanţei de judecată.
Relativ la acest aspect, instanţa de fond a reţinut că prelevarea de probe biologice nu este
o operaţiune automată care se impune a se realiza ori de câte ori se pronunţă o hotărâre de
condamnare pentru una dintre infracţiunile prevăzute în anexa legii. În acest sens, legea dispune
că infracţiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice în vederea introducerii profilelor
genetice în S.N.D.G.J. sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege,
instituind posibilitatea şi nu obligaţia unei astfel de operaţiuni.
De asemenea, instanţa de fond a reţinut că art. 1 din actul normativ menţionat, prezintă
scopurile urmărite prin această lege, respectiv constituirea Sistemului Naţional de Date Genetice
Judiciare (S.N.D.G.J.), pentru prevenirea şi combaterea unor categorii de infracţiuni prin care
se aduc atingeri grave drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în special dreptului
la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, precum şi pentru identificarea cadavrelor cu identitate
necunoscută, a persoanelor dispărute sau a persoanelor decedate în urma catastrofelor naturale,
a accidentelor în masă, a infracţiunilor de omor sau a actelor de terorism, iar art. 4 expune

17

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

explicit aceste scopuri, respectiv: excluderea persoanelor din cercul de suspecţi şi identificării
autorilor infracţiunilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; stabilirii
identităţii persoanelor - victime ale catastrofelor naturale, ale accidentelor în masă şi ale actelor
de terorism; realizării schimbului de informaţii cu celelalte state şi combaterii criminalităţii
transfrontaliere; identificării participanţilor la comiterea infracţiunilor cuprinse în anexă.
Ţinând seama de aceste scopuri, instanţa de fond a apreciat că se impune recoltarea de
probe biologice de la inculpatul A..
Astfel, măsura s-a justificat având în vedere natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite de
inculpat, activitate care a creat suficiente temeri privitoare la posibila implicare ulterioară a
acestuia în săvârşirea unor infracţiuni dintre cele la care face referire art. 1 din Legea nr.
76/2008, fiind astfel necesar ca organul judiciar să ia măsuri concrete pentru realizarea unei
prevenţii şi combateri reale faţă de săvârşirea unor infracţiuni prin care se aduc atingeri grave
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în special dreptului la viaţă şi la integritate
fizică şi psihică a persoanei.
Având în vedere că, aşa cum s-a reţinut în prezentarea amănunţită a situaţiei de fapt,
inculpatul A. a folosit pentru aplicarea de lovituri persoanei vătămate un topor, în temeiul art.
112 alin.1 lit. b C.pen., instanța de fond a confiscat de la inculpat toporul folosit la săvârşirea
faptei, aflat la camera de corpuri delicte a Tribunalului Suceava.
În cursul cercetării judecătoreşti, persoana vătămată B. a arătat că nu are pretenţii civile
de la inculpat, poziţia sa procesuală fiind consemnată prin încheierea de şedinţă din data de
21.11.2018.
Având în vedere poziţia procesuală a persoanei vătămate sub aspectul laturii civile,
instanţa de fond a luat act că persoana vătămată B. a renunţat la constituirea de parte civilă.
În cursul cercetării judecătoreşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă s-a constituit parte civilă în
cauză cu suma totală de 564,51 lei, conform înscrisurilor medicale depuse la dosar .
Astfel, instanţa de fond a reţinut că, potrivit dispoziţiilor Legii nr.95 din 2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, „Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei
persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au
obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile
efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective
vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect
recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi
obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a
acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza
de judecată.”
Aşadar, unitatea medicală este îndreptăţită să recupereze sumele de bani cheltuite pentru
asistenţa medicală constând în cheltuieli de spitalizare, hrană, medicamente, materiale sanitare,
analize de laborator şi alte investigaţii, acordată, în perioada în care a fost spitalizată persoana
vătămată.
Ţinând seama că instanţa de fond a reţinut vinovăţia inculpatului A. în cauzarea
vătămărilor corporale ale persoanei vătămate B., instanţa de fond a apreciat că sunt îndeplinite
şi condiţiile răspunderii civile delictuale a inculpatului, potrivit art. 1381 C.civ.
Prin urmare, în temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 C.pr.pen., art.1357, art. 1381
C.civ. şi art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, instanţa de fond
a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă.
Pe cale de consecinţă, instanţa de fond a obligat inculpatul la plata către partea civilă a
sumei de 564,51 lei, reprezentând daune materiale constând în cheltuielile de spitalizare
efectuate pentru persoana vătămată B.
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În cursul cercetării judecătoreşti, Serviciul de Ambulanţă s-a constituit parte civilă în
cauză cu suma de 1.523 lei, reprezentând cheltuielile ocazionate de serviciile acordate de
echipajul de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească persoanei vătămate B., conform fişei
de solicitare nr. A017098 (ds. cameră preliminară – 2900/86/2018/a1 – fila 12-13).
În acest sens, instanţa de fond a reţinut că potrivit dispoziţiilor Legii nr. 95 din 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, „Persoanle care prin faptele lor aduc daune sănătăţii
altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi
au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând
cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând
cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile
având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate
drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea
procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti,
indiferent de faza de judecată.”
Aşadar, unitatea medicală este îndreptăţită să recupereze sumele de bani cheltuite
acordarea asistenţei medicale prespitaliceşti şi transportului medical pentru persoana vătămată
B.. Aceste cheltuieli au fost provocate de activitatea ilicită a inculpaţilor cheltuieli cuantificate,
potrivit înscrisurilor existente la dosar, în sumă de 1.523 lei.
Ţinând seama că instanţa de fond a reţinut vinovăţia inculpatului A. în cauzarea
vătămărilor persoanei vătămate B., instanţa de fond a apreciat că sunt îndeplinite şi condiţiile
răspunderii civile delictuale a inculpatului, potrivit art. 1381Cod civil.
Prin urmare, instanţa de fond, în temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 C.pr.pen.,
art.1357, art. 1381 C.civ. şi art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Serviciul de Ambulanţă.
Pe cale de consecinţă, instanţa de fond a obligat inculpatul la plata către partea civilă a
sumei de 1.523 lei, reprezentând daune materiale constând contravaloarea serviciilor prestate.
În temeiul art. 274 alin.1 C.pr.pen., instanţa de fond a obligat inculpatul la plata sumei de
5.460 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 3460 aferentă fazei de
urmărire penală, iar suma de 2000 lei aferentă fazei de judecată.
În temeiul art. 275 alin.6 C.pr.pen., suma de 520 lei, reprezentând onorariul apărătorului
desemnat din oficiu pentru inculpat, în faza de urmărire penală, av. .., potrivit delegaţiei pentru
asistenţă judiciară obligatorie nr. 1592/21.07.2018, a rămas în sarcina statului şi a fost avansat
din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel, în termen legal, inculpatul A., pentru motivele
susţinute oral de apărătorul său ales şi consemnate în partea introductivă a prezentei hotărâri,
solicitând admiterea apelului formulat şi desfiinţarea sentinţei penale atacată, vizând, în esenţă,
schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina sa şi reindividualizarea judiciară
a pedepsei.
Prim concluziile scrise depuse la dosar, inculpatul, prin apărător, a învederat că i s-a
încălcat dreptul la apărare întrucât nu i s-a comunicat sentinţa apelată şi a avut la dispoziţie doar
1,5 ore pentru a-şi pregăti apărarea şi motivarea apelului.
Procedând la soluţionarea apelului declarat în cauză, prin prisma criticilor formulate de
inculpat, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept şi în conformitate cu disp. art.
417 alin.1 şi 2 şi art. 420 C.pr.pen., Curtea apreciază că acesta este nefondat 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 şi în faţa instanţei de fond,
ajungând în final la concluzia că inculpatul A. se face vinovat de comiterea infracţiunii pentru
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care a fost trimis în judecată, dând faptei comise încadrarea juridică corespunzătoare, respectiv
infracţiunea de tentativă de omor infracţiunea prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen.
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 redate mai sus.
Rezultă din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, la care a făcut
referire detaliată prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de către cel în cauză nu va
mai fi reluat, că inculpatul A., la data de 21 iulie 2018, pe raza satului C., pe fondul consumului
de băuturi alcoolice şi a unui incident spontan dintre părţi, a exercitat acte de violenţă cu un
corp contondent tăietor (topor) asupra victimei B., cu intenţia de a-i suprima viaţa, producândui în zone vitale leziuni vindecabile în 11-13 zile de îngrijiri medicale.
Raportat la starea de fapt reţinută, s-a stabilit încadrarea juridică legală a infracţiunii
comise de inculpat, ce se circumscrie în drept conţinutului constitutiv al infracţiunii de tentativă
de omor, prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 C.pen., iar pedeapsa a fost corect individualizată,
în raport de 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,
anume împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite (fiind în
stare de ebrietate, inculpatul a lovit persoana vătămată cu un topor în zone vitale ale corpului);
starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (prin fapta săvârşită, inculpatul apus în pericol
viaţa persoanei vătămate); natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale
infracţiunilor (în urma loviturii aplicate cu toporul persoanei vătămate B., acesteia i-au fost
cauzate un politraumatism cu plagă contuză parietală dreaptă și hematom epicranian parietal
drept și echimoză hemitorace stâng posterior, ce au necesitat în vederea vindecării un număr de
11-13 zile de îngrijiri medicale); 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 a recunoscut săvârşirea faptei); nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate,
situaţia familială şi socială (în vârstă de 58 ani la data săvârşirii faptei, căsătorit, studii
gimnaziale, fără ocupaţie), fiind în măsură să asigure realizarea concretă a scopurilor pedepsei.
Prin prisma celor mai sus expuse, Curtea constată că stabilirea unei pedepse cu
închisoarea, în cuantum de 3 ani şi 4 luni închisoare, este necesară, dar totodată şi suficientă
pentru a asigura pe viitor adecvarea comportamentului inculpatului la normele de conduită
acceptate de societate şi prevenirea comiterii unor noi fapte circumscrise ilicitului penal.
În ceea ce priveşte solicitarea inculpatului, formulată prin apărătorul său ales atât în faţa
instanţei de fond cât şi a celei de control judiciar, în sensul schimbării încadrării juridice a faptei
din infracţiunea de tentativă de omor în infracţiunea de loviri sau alte violenţe, Curtea reţine că
aceasta este neîntemeiată, nefiind întrunite cumulativ cerinţele stipulate de lege în acest sens.
În acest context şi analizând textul de lege prev. de art. 188 C.pen., rezultă că omorul se
caracterizează sub aspectul laturii subiective prin intenție directă sau indirectă, aceasta din urmă
implicând prevederea rezultatului care deși nu este urmărit, este acceptată eventualitatea
producerii lui.
Pentru a delimita infracţiunea de lovire sau alte violenţe de infracţiunea de tentativă de
omor, instanţa de control judiciar are în vedere criteriile stabilite de-a lungul timpului în mod
constant de jurisprudenţă, respectiv obiectul vulnerant folosit, intensitatea loviturii, zona
corpului vizată, efectele loviturilor şi urmările produse, precum şi poziţia psihică a făptuitorului.
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În cauză din probele administrate rezultă că inculpatul, pe fondul stării de ebrietate, având
asupra sa un obiect contondent tăietor-despicător, apt de a produce moartea (topor) a exercitat
cu intenţie acte de violenţe grave şi de mare intensitate asupra persoanei vătămate B., aplicândui două lovituri, una la nivelul capului şi una la nivelul corpului, cauzându-i leziuni, care au
necesitat pentru vindecare un număr de 11-13 zile îngrijiri medicale.
Consecinţele faptei au constat, aşa cum rezultă din concluziilor medicului legist din cadrul
Serviciului de Medicină Legală, în cauzarea părţii B. politraumatism cu plagă contuză parietală
dreaptă și hematom epicranian parietal drept și echimoză hemitorace stâng posterior, ce au
necesitat în vederea vindecării un număr de 11-13 zile de îngrijiri medicale, ceea ce constituie
o acțiune care ar fi fost susceptibilă prin ea însăși să producă moartea victimei.
Așadar, din moment ce loviturile au fost aplicate cu un obiect apt să producă leziuni cu
caracter tanatogenerator asupra unei părţi vitale ale corpului părții vătămate, înseamnă că
inculpatul a intenționat să ucidă victima și nu să-i producă doar vătămări corporale, sau cel
puțin dacă nu a urmărit rezultatul letal l-a prevăzut și a acceptat posibilitatea producerii acestuia
în condiţiile în care A. a folosit un topor pentru a lovi în cap victima.
Împrejurarea că decesul părții vătămate nu s-a produs datorită unei cauze independente
de voința inculpatului nu înlătură calificarea faptei ca infracțiune de omor, ci doar o circumscrie
formei de tentativă a acesteia.
Ceea ce deosebește infracțiunea de lovire sau alte violente de tentativa la infracțiunea de
omor este poziția subiectivă a autorului fata de acțiunile care constituie latura obiectiva a
infracțiunii.
În timp ce in cazul infracțiunii prevăzute în art. 193 C.pen. autorul acționează cu
praeterintenţie - în sensul că, urmărind să lovească victima sau să-i cauzeze o vătămare
corporala, se produce o consecința mai gravă, si anume punerea în primejdie a vieții acesteia,
consecința care depășește intenția autorului şi în raport cu care el se afla în culpă - în cazul
tentativei la infracțiunea de omor, acesta acționează numai cu intenție.
Pentru stabilirea poziției subiective a autorului trebuie să se țină seama de toate
împrejurările în care fapta a fost comisa, de obiectele folosite, de regiunea corpului vizată si de
urmările produse sau care s-ar fi putut produce, iar dacă nu se poate stabili culpa autorului în
ceea ce privește consecința mai gravă produsă, atunci acesta va răspunde pentru tentativa la
infracțiunea de omor.
Este adevărat ca, din conținutul certificatului medico-legal, nu rezultă că leziunile suferite
de partea vătămata au pus în primejdie viața acesteia şi au necesitat 11-13 zile de îngrijiri
medicale, ceea ce ar putea conduce la ideea unei alte încadrări juridice decât cea dată faptei de
prima instanţă prin sentinţa apelată. Important, însă, nu este rezultatul concret al acțiunii
agresorului, ci intenția lui, directă sau indirectă, în raport cu viața victimei.
Activitatea infracțională prin însăși materialitatea sa dovedește că inculpatul a săvârșit
fapta cu intenție directă prevăzând moartea victimei ca rezultat posibil al acțiunilor sale. chiar
dacă nu l-au urmărit l-au acceptat. Mijlocul folosit la agresiune, zonele vitale vizate, intensitatea
deosebită a loviturilor constituie elemente suficiente pentru a se reține intenția de a ucide.
Intenția de a suprima viața victimei este explicată prin însăși modul în care inculpatul a
acționat, iar lipsa rezultatului letal nu s-a datorat inculpatului care, văzând că i-a produs victimei
o leziune gravă, nu a sunat la serviciul de urgenţă şi nici nu a solicitat ajutor din partea unei
persoane, ci a peste rană un prosop, ci a faptului că o altă persoană care, constatând starea gravă
în care se afla persoana vătămată, a apelant la serviciul de Urgenţă 112. În acest context, lipsa
menţiunii din certificatul medico-legal cu privire la punerea în pericol a vieţii victimei nu are
influență asupra calificării juridice, decisivă fiind poziția subiectivă cu care s-a acționat.
În esență, infracțiunea săvârșită de inculpat reprezintă un caz tipic al acelei modalități a
tentativei denumită în doctrină „tentativă terminată, completă sau perfectă” și căreia îi este
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specific faptul că deși actele execuționale au fost comise integral, efectul nu a avut loc, fiind
indiferente cauzele care au determinat neproducerea acestuia.
În privința distincției între tentativa de omor (art.188 C.pen.), punerea în pericol a vieții
victimei (art.194 C.pen.) și lovirea și alte violențe (art.193 C.pen.), doctrina și practica sunt
unanime în a considera că pentru a efectua o încadrare juridică corectă trebuie să se descopere
intenția cu care agresorul a acționat. Pentru aceasta, numărul de zile medicale ale victimei nu
este decât un indiciu secundar, elementele determinante fiind obiectul de care agresorul s-a
folosit, partea corpului vizată și intensitatea loviturilor aplicate.
În practica judiciară s-a reiterat în mod constant că agresiunile care demonstrează intenția
de a ucide victima constituie tentative de omor, chiar dacă rănile provocate nu au necesitat decât
un număr redus de zile de îngrijire și că nu au pus în pericol viața victimelor.
În consecință, acordând semnificația juridică cuvenita activitatea infracțională a
inculpatului apelant vizând lovirea persoanei vătămate B., cu un topor în zona hemitoracelui
stâng posterior şi în zona cranio-cerebrală, prin care a cauzat acesteia leziuni care au necesitat
pentru vindecare 11-13 de zile de îngrijiri medicale, în mod corect instanţa de fond a reţinut că
fapta acestuia întrunește elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de omor prev. de
art. 32 rap. la art. 188 C.pen.
De asemenea, s-a dovedit că fapta a fost săvârșită de către inculpat pe fondul unei stări de
ebrietate la se adaugă atitudinea inculpatului imediat după săvârşirea faptei care a declarat că
nu îşi mai aminteşte în detaliu cum s-au petrecut evenimentele, dar reţinând faptul că este
posibil să-l fi lovit pe B. cu toporul în cap.
Totodată, Curtea nu împărtăşeşte nici punctul de vedere al inculpatului apelant A. în
sensul că se impune reţinerea circumstanţei atenuante prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a C.pen.,
motivând faptul că din materialul probator rezultă că persoana vătămată este deosebit de
violentă care l-a provocat pe inculpat, cauzându-i acestuia leziuni de apărare.
Curtea reţine că, pentru existenţa provocării este necesară îndeplinirea a trei condiţii:
infracţiunea să fi fost comisă sub influenţa unei puternice tulburări sau emoţii; această stare
sufletească să fi fost determinată de o provocare din partea victimei; provocarea să se fi produs
prin violenţă ori, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau, printr-o altă acţiune ilicită
gravă.
Aşadar, provocarea trebuie să fie determinată prin violenţă, printr-o atingere gravă a
demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă. Săvârşirea unui act de provocare, chiar
dacă este de o anumită gravitate, nu este suficientă pentru existenţa provocării, ci mai trebuie
ca acesta să fi determinat o puternică tulburare sau emoţie făptuitorului. Activitatea de
provocare trebuie să influenţeze factorii subiectivi (volitiv şi intelectiv) în sensul scurtării
procesului psihic ce precede în mod obişnuit comiterea unei fapte şi al pierderii parţiale a
controlului activităţii.
Starea de surescitare nervoasă nu se prezumă, ci ea trebuie probată de cel care o invocă.
Pentru a reţine circumstanţa atenuantă a provocării în condiţiile art. 75 alin.1 lit. a C.pen. se
cere ca inculpatul să dovedească o agresivitate sau o altă comportare care să fie considerată ca
fiind gravă din partea agenţilor de poliţie, de natură să-i cauzeze o puternică tulburare sau
emoţie, încât să nu fie în stare să se abţină de la o ripostă prin săvârşirea de infracţiuni.
Or, din materialul probator în cauză, nu rezultă că inculpatul a fost provocat de persoana
vătămată, leziunile prezentate de acesta fiind rezultatul incidentului dintre părţi şi nicidecum că
ar fi fost produse în apărare.
Curtea apreciază că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 75 alin. 1 lit. a C.pen.
întrucât provocarea presupune o anumită spontaneitate, o surprindere a făptuitorului de natură
a-l determina să acţioneze sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, iar pe de altă parte,
aşa cum s-a menţionat anterior, provocarea trebuie să fie produsă prin violenţă, printr-o atingere
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gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă, cerinţe ce nu sunt întrunite în
speţă.
Curtea reţine că nu orice conduită care în accepţiunea publică poate a avea conotaţii
provocatoare poate să conducă la reţinerea circumstanţei atenuante a provocării. În viziunea
legiuitorului se poate reţine circumstanţa atenuantă a provocării doar când infracţiunea este
săvârşită de autor ca urmare a faptei persoanei vătămate care este violentă, aduce o atingere
gravă demnităţii umane sau are o conduită ilicită gravă. Or, conflictul spontan ivit între două
persoane aflate în stare de ebrietate nu poate avea conotaţia pe care încearcă apărarea să o dea
în sensul de a putea fi apreciat ca întrunind cerinţele unei veritabile provocări în sensul legii.
În aceste condiţii, Curtea constată că nu se impune reţinerea la încadrarea juridică dată de
prima instanţă faptelor incidenţa circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75 alin. 1 lit. a C.pen.
Aşadar, faţă de cele expuse anterior, suplimentar faţă de cele reţinute de prima instanţă,
Curtea apreciază că nu se impune achitarea inculpatului în condiţiile în care în cauză nu sunt
întrunite condiţiile prevăzute de art.16 lit.b şi c C.pr.pen.
Curtea reţine că faţă de modul de operare, obiectul vulnerant folosit şi zona din corp vizată
de inculpat fapta lui A. este prevăzută de legea penală (fiind reglementată de legiuitor prin
dispoziţiile art.188 C.pen.) şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, aşa cum
în mod corect a constatat şi prima instanţă, nefiind astfel incidente cazurile de achitare
prevăzute de art.16 lit.b C.pr.pen.
Totodată, Curtea apreciază că în condiţiile în care însăşi inculpatul A. a recunoscut că a
folosit un topor pentru a lovi persoana vătămată nu se poate reţine că fapta nu a fost săvârşită
de inculpatul cercetat în prezenta cauză şi, în aceste condiţii, este exclusă şi incidenţa
dispoziţiilor art.16 lit.c C.pr.pen.
În ceea ce priveşte susţinerile inculpatului, prin apărător, în sensul că i-a fost încălcat
dreptul la apărare întrucât nu i s-a comunicat sentinţa penală apelată de către instanţa de fond
şi că a avut la dispoziţie doar o oră jumătate să o studieze şi pentru a-şi pregăti apărarea, Curtea
le apreciază ca neîntemeiate din următoarele considerente:
Contrar susţinerilor inculpatului, acestuia i s-a comunicat la Penitenciarul Botoşani
sentinţa nr.22/2019 a Tribunalului Suceava la data de 05.03.2019 şi a semnat personal de
primire pe înştiinţarea care a fost mai apoi trimisă la Biroul de Executări penale de la instanţa
de fond.
În ceea ce priveşte timpul prea scurt de pregătire a apărării, Curtea constată că în această
etapă procesuală, inculpatul A. a fost asistat de către d-nul avocat ...., care l-a asistat pe
inculpatul A. pe tot parcursul procedurii desfăşurate în faţa primei instanţe, încă din etapa
camerei preliminare, din data de 13.08.2018, fiind persoana care a declarat apel în prezenta
cauză la data de 04.02.2019.
Regula enunţată de articolul 6 alineatul 3 litera b) al Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului impune ca inculpatul să aibă posibilitatea de a dispune de un anumit termen pentru
pregătirea apărării sale, dar, în aceeaşi măsură, şi de mijloace materiale şi juridice pentru a
contesta acuzaţiile. Ea vizează reabilitarea dezechilibrului dintre inculpat şi participanţii care
exercită funcţia de acuzare, dispunând de mijloace de investigaţie şi coerciţie considerabile.
Faţă de principiile CEDO menţionate anterior rezultă că dreptul la apărare al unei
persoane, inclusiv a inculpatului, nu este un drept absolut şi poate fi supus unor limitări, fiind
atributul instanţelor interne să vegheze ca acest drept să nu fie exercitat în mod abuziv de un
subiect procesual.
În condiţiile în care apărătorul ales al inculpatului l-a reprezentat pe toată perioada
procedurilor în faţa primei instanţe, fiind şi persoana care a promovat calea de atac în cauză, iar
inculpatul a primit sentinţa încă din data de 05.03.2019, Curtea apreciază că dreptul la apărare
al inculpatului a fost pe deplin respectat, fiind reprezentat de un apărător care cunoştea toate
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actele şi lucrările dosarului, care, de la data formulării căii de atac, respectiv 04.02.2019, avea
posibilitatea să îşi pregătească o apărare eficientă şi efectivă.
În consecință, faţă de considerentele expuse anterior, Curtea, neidentificând niciun motiv
de nulitate absolută a sentinţei apelate, în baza art.421 pct.1 lit.b C.pr.pen., va respinge, ca
nefondat, apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr.22 din 30.01.2019 a
Tribunalului Suceava.
Conform art.422 C.pr.pen. rap. la art.72 alin.1 C.pen., Curtea va deduce, în continuare,
din pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului apelant A., durata arestului
preventiv a acestuia de la 30.01.2019 la zi.
Constatând culpa procesuală a inculpatului, în baza art.275 alin.2 C.pr.pen. va obliga
inculpatul apelant A. la plata către stat a sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
3. Distincția între infracţiunea de tentativa la omor (art. 188 C.pen.) și infracţiunea
de lovirea și alte violențe (art. 193 C.pen.)
Rezumat:
În cazul infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, făptuitorul acţionează cu intenţia
generală de vătămare, pe când în cazul tentativei la omor calificat acesta acţionează cu intenţia
de ucidere. Forma şi modalitatea intenţiei rezultă din materialitatea actului, respectiv din
obiectul vulnerabil folosit, intensitatea loviturii, zona anatomică vizată, comportamentul
oscilant ulterior al inculpatului. Prin urmare, în cazul tentativei la infracţiunea de omor
calificat, actele de punere în executare, întrerupte sau care nu şi-au produs efectul, trebuie să
releve - prin natura lor şi împrejurările în care au fost comise - că infractorul a avut intenţia
de a ucide, iar nu intenţia generală de a vătăma.
Există tentativă de omor/omor calificat şi nu loviri sau alte violenţe, ori de câte ori
inculpatul acţionează în aşa mod încât provoacă leziuni la nivelul organelor vitale ale
organismului victimei ori foloseşte instrumente sau procedee specifice uciderii. Nu are
relevanţă timpul necesar pentru îngrijiri medicale, deoarece acesta este caracteristic
infracţiunilor de vătămare corporală şi nu exprimă dinamismul interior al actului infracţional.
(Decizia nr. 477/ 13.05.2019, dosar nr. 2700/40/2018)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 37 din data de 22.03.2019 pronunţată de Tribunalul Botoşani a
fost respinsă cererea formulată de inculpatul A. privind judecarea cauzei potrivit procedurii de
judecată în cazul recunoaşterii învinuirii prev. de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 C.pr.pen..
A fost respinsă, ca nefondată, cerere formulată de inculpat A. prin apărător de schimbare
a încadrării juridice a infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin
rechizitoriul nr.880/P/2017 din 15 noiembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul
Botoşani, din tentativă la infracţiunea de „omor calificat”, prev. şi ped. de art.32 raportat la
art.188 alin.1, art.189 alin.1 lit. f, alin.2 C.pen., cu aplic. art.199 alin.1 C.pen. în două infracţiuni
prev. de art.193 alin.2 cu aplicarea art.199 C.pen.
A fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea
de „omor calificat”, prev. şi ped. de art.32 raportat la art.188 alin.1, art.189 alin.1 lit.f, alin.2
C.pen., cu aplic. art.199 alin.1 C.pen.; art.75 alin.2 lit. b C.pen. şi art.76 alin.1 C.pen. la
pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a şi b
C.pen. pe o durată de 2 (doi) ani, ca pedeapsă complementară, ce se va executa în condiţiile
art.68 alin.1 lit.c C.pen.
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S-a făcut aplicarea în cauză a dispoziţiilor art.65 alin.1 C.pen. rap. la art.66 alin.1 lit.a
şi b C.pen., ca pedepse accesorii.
A fost menţinută starea de arest a inculpatului A., urmând să fie verificată în termen de
60 de zile.
S-a dedus din pedeapsă durata reţinerii inculpatului A. de 24 de ore din data de 09
noiembrie 2018 cât şi durata arestării preventive a acestuia de la 10 noiembrie 2018 la zi.
În temeiul art.112 alin.1 lit. c C.pen., s-a dispus confiscarea specială a unui topor tip
bărdiţă înregistrat în Registrul de corpuri delicte a instanţei.
În temeiul art.7 rap. la art.4 lit .b din Legea nr.76/2008 s-a dispus prelevarea de probe
biologice de la inculpatul A. în vederea introducerii profilului genetic al acestuia în Sistemul
Naţional de Date Genetice Judiciare.
S-a constatat că persoanele vătămate B. şi C. – prin reprezentatul său legal D. - nu s-au
constituit parte civilă în cauză.
A fost obligat inculpatul A. să plătească părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă sumele
de 377,66 lei pentru persoana vătămată B. şi respectiv 570,40 lei pentru persoana vătămată C.,
cu titlu de cheltuieli de spitalizare plus dobânzile legale calculate de la 08 noiembrie 2018 şi
până la achitarea efectivă a acestora.
A fost obligat inculpatul A. să plătească părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă suma de
2765,03, lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare prin pentru persoana vătămată B. plus dobânda
legală calculată de la 07 decembrie 2018 şi până la achitarea efectivă a acesteia.
A fost obligat inculpatul A. să plătească părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii suma de 3906.175 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare prin pentru persoana vătămată
C. plus dobânda legală calculată de la data rămânerii definitive a sentinţei şi până la achitarea
efectivă a acesteia.
În temeiul art.274 alin.1 şi art.275 alin.6 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul A. să
plătească statului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin rechizitoriul nr.975/P/2018 din
20 decembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani a fost trimis în judecată, în
stare de arest preventiv, inculpatul A. pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de „omor
calificat” prev. şi ped. de art.32 rap. la art.188 alin.1, art.189 alin.1, lit.f, alin.2 C.pen., cu aplic
art.199 alin.1 C.pen.
S-a reţinut în cadrul situaţiei de fapt că, la data de 08.11.2018, după orele 18,30, fiind
pe imaşul comunei E., pe fondul unui conflict spontan, le-a lovit cu o toporişcă peste cap pe
persoanele vătămate B. (fratele său) şi C. (nepotul său), cauzându-le leziuni, astfel: persoana
vătămată B.: traumatism cranio-cerebral acut deschis, obiectivat prin plagă frontală dreaptă,
plagă medio-frontală, plagă cranio-durală frontală stângă, fractură extruzivă frontală stângă,
fractură liniară frontală dreapta, pentru care s-a intervenit chirurgical, practicându-se sutura
plăgilor, eschilectomie şi închiderea breşei din sinusul sagital superior. Leziunile au necesitat
pentru vindecare 30-35 zile îngrijiri medicale şi nu i-au pus în primejdie viaţa; persoana
vătămată C..: fracturi multiple fronto-parietal drept, hematom epicranian drept şi stâng, cu
fragment osos la nivelul tăbliei externe, TCC deschis. Leziunile s-au putut produce prin lovire
cu obiect contondent şi pot data din data de 08.11.2018. Au necesitat 43 – 45 zile îngrijiri
medicale pentru vindecare şi nu au fost de natură a-i pune în primejdie viaţa sus-numitului.
Inculpatul a fost prezent în faţa instanţei de fond în stare de arest preventiv, asistat de
apărător ales, recunoscând între altele faptul creării de leziuni corporale celor două persoane
vătămate care sunt fratele şi respectiv nepotul său, aşa cum s-a arătat şi prin rechizitoriu, arătând
în detaliu ca şi la urmărirea penală faptul că recunoaşte şi regretă săvârşirea infracţiunilor pentru
care este trimis în judecată ca fiind corect descrise în rechizitoriu, fapte care s-au consumat în
după-amiaza zilei de 8 noiembrie 2018, ziua de sărbătoare a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi
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Gavril, când era şi hramul satului E., în extravilanul acestei localităţi unde inculpatul şi părţile
vătămate au nişte adăposturi unde păşunează şi cresc oi şi vaci şi unde în acele momente se
aflau inculpatul, fratele său partea vătămată B., nepotul său minor parte vătămate C. în vârstă
de 6 ani aflat în braţele tatălui său partea vătămată B. şi unde a fost prezentă şi mama minorului
D., fiind singurele persoane care au fost la faţa locului şi care au arătat în declaraţiile lor date
în faţa instanţei despre modul concret cum s-au consumat lucrurile.
În cadrul situaţiei de fapt, instanţa de fond a mai reţinut pe lângă cele sus-arătate că s-a
iscat un conflict spontan între inculpat şi fratele său, partea vătămată din prezenta cauză, pe
fondul consumului de alcool de către aceştia şi pe fondul neînţelegerii asupra faptului că nu sa convenit pe cale amiabilă cine să rămână la adăposturile de animale peste noapte pentru a le
păzi, dat fiind faptul hramului din localitate unde fiecare ar fi dorit să se reîntoarcă, cert fiind
faptul că inculpatul aşa cum singur recunoaşte, l-a lovit pe fratele său în cadrul acestui conflict
cu o toporişcă peste cap, după ce în prealabil şi fratele său îl lovise cu pumnul în zona capului,
iar pe minorul aflat în braţele fratelui său l-a lovit mai mult din greşeală, cu toate că putea şi
trebuia să prevadă că lovind cu toporul în acea zonă putea să lovească pe oricine se afla acolo.
Drept urmare, s-a solicitat ca inculpatul să fie judecat după procedura în cazul
recunoaşterii învinuirii cu toate efectele acestei proceduri, pe de o parte, iar pe de altă parte,
această procedură să fie pronunţată prin schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru
care inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 880/P/2017 din 15 noiembrie 2018
al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, din tentativă la infracţiunea de „omor calificat”,
prev. şi ped. de art.32 raportat la art.188 alin.1, art.189 alin.1 lit.f, alin.2 C.pen., cu aplic. art.199
alin.1 C.pen. în două infracţiuni prev. de art.193 alin.2 cu aplicarea art.199 C.pen., iar instanţa
a rămas în pronunţare cu privire la ambele situaţii odată cu fondul cauzei, întrucât nu s-au
solicitat a se formula probe în cauză.
Cu privire la judecarea inculpatului după procedura de judecată în cazul recunoaşterii
învinuirii prev. de art.374 alin.4 rap. la art.375 C.pr.pen., instanţa de fond a respins cererea, ca
fiind nefondată.
Inculpatul este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, care
se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă alternativ cu pedeapsa închisorii, neputându-se aplica
această procedură, întrucât potrivit art.187 din noul C.pen., prin pedeapsă prevăzută de lege se
înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în formă
consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei, sens
în care s-a pronunţat şi decizia de recurs în interesul legii nr.16/2013 a Î.C.C.J.
Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat prin
apărător, instanţa de fond a respins cererea, ca fiind nefondată, reţinând în esenţă că inculpatul
a acţionat cu intenţia de a ucide persoanele vătămate.
Instanţa de fond a apreciat că pentru reeducarea şi condamnarea inculpatului s-a impus
în cauză aplicarea unei pedepse cu închisoarea, cu executare în regim de detenţie, dar şi a unor
pedepse complementare şi accesorii, în aplicarea art.65 şi următoarele C.pen..
La individualizarea judecătorească a acestor pedepse, instanţa de fond a apreciat că se
poate orienta asupra unei pedepse medii, cu reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea
inculpatului, prevăzute în art. 75 alin. 2 lit. b rap. la art. 76 alin. 1 C.pen., generate de
împrejurările în care s-au consumat faptele şi de relaţiile de familie dintre părţi rămase
neafectate până în prezent, care să nu fie excesivă şi să vină în întâmpinarea necesităţii sociale
de a reprima fapta comisă de inculpat, care în mod sigur putea să aibă consecinţe deosebit de
grave asupra ambelor părţi vătămate, dintre care una minoră, dreptul la viaţă fiind definit de
Curtea Constituţională a României ca fiind regele drepturilor, fără de care celelalte drepturi ar
fi iluzorii, acesta fiind un atribut inalienabil al persoanei şi reprezentând valoarea supremă în
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ierarhia drepturilor omului (Decizia Curţii Constituţionale nr. 511/12.12.2013 Cap. II
Concluzii).
Împotriva acestei sentințe penale, în termen legal, a declarat apel inculpatul, solicitând,
în esenţă, aplicarea procedurii simplificate a recunoaşterii vinovăţiei prev. de art. 375 Cod de
procedură penală şi schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 32 raportat
la art. 188, 189 alin. 1 cu aplicarea art. 199 C.pen. în două infracţiuni prevăzute de art. 193 alin.
2 cu aplicarea art. 199 C.pen. sau, în subsidiar, într-o infracţiune prevăzută de art. 188 C.pen.
(persoană vătămată B.) şi una prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen. (persoană vătămată C.),
ambele cu aplicarea art. 199 C.pen..
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate
aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417, art. 420 C.pr.pen.,
Curtea constată următoarele:
Sub aspectul situaţiei de fapt care rezultă din materialul probator administrat în cauză,
Curtea reţine că s-a dat o corectă eficienţă şi interpretare acestuia, reţinându-se că probele
administrate conduc la concluzia certă că fapta dedusă judecăţii există, constituie infracţiune şi
a fost săvârşită de către inculpat. De altfel, inculpatul A., prin declaraţia dată în faţa instanţei
de fond, a recunoscut săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată, aşa cum a fost
descrisă în rechizitoriu.
Astfel, rezultă că, la data de 08.11.2018, după orele 18:30, fiind pe imaşul comunei E.,
pe fondul unui conflict spontan, inculpatul A. le-a lovit cu o toporişcă în zona capului pe
persoanele vătămate B. (fratele său) şi C. (nepotul său), cauzându-le leziuni, persoana vătămată
C. având nevoie pentru vindecare de un număr de 30 – 35 de zile îngrijiri medicale, iar persoana
vătămată B. a suferit leziuni ce au necesitat 43 – 45 zile îngrijiri medicale pentru vindecare.
Susținerile apărării privind schimbarea încadrării juridice din infracţiunea dedusă
judecăţii, tentativă de omor calificat, art. 32 raportat la art. 188, 189 alin. 1, cu aplicarea art.
199 C.pen., în principal, în două infracţiuni de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2
C.pen., cu aplicarea art. 199 C.pen. (persoane vătămate fiind B. şi C.), sau, în subsidiar, într-o
infracţiune prevăzută de art. 188 C.pen. (persoană vătămată B.) şi una prevăzută de art. 193
alin. 2 C.pen. (persoană vătămată C.), ambele cu aplicarea art. 199 C.pen., sunt nefondate.
În cazul infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, făptuitorul acţionează cu intenţia
generală de vătămare, pe când în cazul tentativei la omor calificat acesta acţionează cu intenţia
de ucidere. Forma şi modalitatea intenţiei rezultă din materialitatea actului, respectiv din
obiectul vulnerabil folosit, intensitatea loviturii, zona anatomică vizată, comportamentul
oscilant ulterior al inculpatului. Prin urmare, în cazul tentativei la infracţiunea de omor calificat,
actele de punere în executare, întrerupte sau care nu şi-au produs efectul, trebuie să releve - prin
natura lor şi împrejurările în care au fost comise - că infractorul a avut intenţia de a ucide, iar
nu intenţia generală de a vătăma.
Există tentativă de omor/omor calificat şi nu loviri sau alte violenţe, ori de câte ori
inculpatul acţionează în aşa mod încât provoacă leziuni la nivelul organelor vitale ale
organismului victimei ori foloseşte instrumente sau procedee specifice uciderii. Nu are
relevanţă timpul necesar pentru îngrijiri medicale, deoarece acesta este caracteristic
infracţiunilor de vătămare corporală şi nu exprimă dinamismul interior al actului infracţional.
În cauza de faţă, faptul că inculpatul A. le-a aplicat celor două persoane vătămate lovituri
de mare intensitate (aspect dedus din leziunile create – ambele victime au suferit traumatisme
cranio-cerebrale deschise cu fracturi de craniu), cu o toporişcă (instrument apt a produce
moartea), la nivelul capului (zonă corporală cu risc vital ridicat în caz de traumatisme),
provocându-le leziuni grave (fractură extruzivă frontală stângă şi fractură liniară frontală
dreapta, în cazul persoanei vătămate C., respectiv fracturi multiple fronto-parietal drept cu
hematom epicranian drept şi stâng, în cazul persoanei vătămate B.), pun în evidenţă faptul că
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inculpatul a acţionat cu intenţia suprimării vieţilor persoanelor vătămate. Chiar dacă inculpatul
nu a urmărit suprimarea vieţilor celor două persoane vătămate, prin modul în care a acţionat şi
prin obiectul vulnerant folosit, a demonstrat că a acceptat eventualitatea producerii acestui
rezultat (deci a acţionat cu intenţia indirectă de a ucide ambele victime).
Faptul că în certificatele medico-legale este menţionat că leziunile suferite de către cele
două persoane vătămate nu le-au pus acestora vieţile în primejdie, în contextul celor expuse, nu
au nicio relevanţă. Numai hazardul şi intervenţia promptă a medicilor au făcut ca loviturile de
topor amintite, aplicate de către inculpat persoanelor vătămate, să nu ducă la suprimarea vieţilor
acestora din urmă.
Prin urmare, în drept, în mod corect a reţinut prima instanţă că acţiunile inculpatului
apelant A., mai sus descrise întrunesc, din punct de vedere obiectiv şi subiectiv, elementele
constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor calificat, prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin.1,
art.189 alin.1 lit. f, alin.2 C.pen., cu aplic. art.199 alin.1 C.pen..
În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei, Tribunalul a avut în vedere
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen. şi anume: dispoziţiile părţii
generale ale Codului penal, limitele speciale de pedeapsă, gravitatea infracţiunii săvârşite şi
periculozitatea infractorului, care se evaluează după împrejurările şi modul de comitere a
infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;
natura și 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;
nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
Curtea va avea în vedere aşadar nu numai împrejurările că inculpatul nu are antecedente
penale, că acesta a recunoscut săvârşirea infracţiunii şi a colaborat cu organele judiciare în acest
sens, aspecte care pledează în favoarea sa, dar vor primi relevanţa cuvenită şi criteriile precum
natura şi gravitatea infracţiunii imputate (ce se reflectă chiar şi în limitele de pedeapsă prevăzute
de legiuitor), modalitatea în care inculpatul a acţionat (lovind cu brutalitate ambele victime cu
o toporişcă, ceea ce denotă un potenţial de agresivitate deosebit de ridicat), împrejurările în care
a intersectat sfera infracţionalităţii precum şi urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce
(victimele suferind leziunile descrise în concluziile raporturilor medico-legale mai sus
amintite).
Nu se poate trece peste aspectul că inculpatul nu are capacitatea de identificare a
modalităţilor alternative de gestionare a unor situaţii conflictuale care, desigur, pot interveni la
un moment dat în viaţa cotidiană din diverse motive, cu consecinţa adoptării unei atitudini
responsabile şi acceptată social şi nu ezită să recurgă la soluţii extreme şi în afara legii.
Prin prisma acestor criterii, just s-a apreciat că aplicarea unei pedepse în cuantum de 5
ani închisoare (minimul special prevăzut de norma de incriminare redus cu o treime ca urmare
a reţinerii în favoarea inculpatului a circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen.,
cu efectele de la art. 76 alin. 1 C.pen.), pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor
calificat, prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1, art. 189 alin. 1 lit. f, alin. 2 C.pen., cu
aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen., este necesară dar şi suficientă 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 mai poate fi micşorat.
Critica inculpatului în sensul că în mod eronat prima instanţă nu i-a admis cererea de a
fi judecat după procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei este în mod vădit nefondată,
având în vedere prevederile art. 187 C.pen. (conform căruia prin pedeapsă prevăzută de lege se
înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în forma
consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei; iar
tentativa este o cauză de reducere a pedepsei). Decizia nr. 6 din 26.05.2014 a Înaltei Curţi de
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Casaţie şi Justiţie invocată de apărare nu are aplicabilitate în speţă. De altfel, Curtea îşi însuşeşte
pe deplin argumentaţia primei instanţe, sub aspectul respingerii cererii inculpatului de a fi
judecat potrivit dispoziţiilor art. 375 Cod de procedură penală.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, Curtea constată că în mod corect prima instanţă
a luat act de faptul că persoanele vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză.
În consecinţă, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, va fi respins apelul
declarat de către inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 37 din 22.03.2019 a Tribunalului
Botoşani, ca nefondat.
În baza art. 422 Cod de procedură penală rap. la art. 72 alin. 1 C.pen. se va deduce, în
continuare, din pedeapsa principală aplicată inculpatului durata arestului preventiv de la
22.03.2019 la zi.
În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, va fi obligat inculpatul apelant la plata
către stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.

4. Condiţiile de existenţă a infracţiunii de favorizare a infractorului prevăzută de
art. 269 C.pen. Nu se poate reţine o singură infracţiune de favorizare a infractorului
prevăzută de art. 269 alin.1 C.pen. în formă continuată dacă inculpatul a acordat ajutor
mai multor persoane care au săvârşit infracţiuni
Rezumat:
Potrivit art. 269 alin.1 C.pen., infracţiunea de favorizarea făptuitorului constă în
,,Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză
penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de
libertate...”. Cu alte cuvinte, favorizarea făptuitorului constă în ajutorul dat unei persoane,
înainte de se a începe urmărirea penală împotriva acesteia, sau unui suspect/inculpat
(infractor), în timpul urmăririi penale, indiferent dacă s-a pornit sau nu acțiunea penală contra
acelei persoane, în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală privind
o faptă de natură penală săvârșită înainte de activitatea de favorizare.
A împiedica sau îngreuna urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei,
înseamnă a desfășura o activitate îndreptată în mod categoric împotriva operei de înfăptuire a
justiției. A îngreuna înseamnă a face dificultăți, a face greutăți, a provoca întârzieri, amânări
sau complicații, a pune piedici, a căuta să inducă în eroare sau să abată atenția de la o anumită
împrejurare sau lucru, a deruta. Ajutorul dat pentru a îngreuna urmărirea penală înseamnă
ajutorul acordat făptuitorului în intervalul de la săvârșirea infracțiunii până la trimiterea în
judecată, pentru întârzierea sau eludarea cercetărilor ori pentru sustragerea făptuitorului de
la cercetările organului de urmărire penală. Această din urmă cerinţă priveşte latura obiectivă
a infracţiunii pentru că ea indică destinaţia obiectivă a actului de favorizare şi nu finalitatea
subiectivă a acestuia act.
Fapta de a favoriza un făptuitor prezintă un evident pericol social pentru activitatea de
înfăptuire a justiției, ceea ce justifică incriminarea sa în legea penală. Infracțiunea de
favorizare este corelativă, subsecventă față de infracțiunea săvârșită de către cel favorizat.
Favorizarea are caracterul de incriminare generală dar subsidiară, ajutorul dat unui
făptuitor primind calificarea de favorizare numai atunci când alte dispoziții de lege nu
incriminează ipoteze speciale de favorizare (de ex. mărturie mincinoasă, înlesnirea evadării).
Pentru existența infracțiunii de favorizare a făptuitorului este necesar ca ajutorul să fie
dat pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei.
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Totodată, acțiunea de ajutor trebuie să fie de natură a îngreuna sau zădărnici urmărirea
penală, judecata ori executarea pedepsei.
Nu prezintă relevanță pentru existența infracțiunii dacă urmărirea penală sau judecata
au fost efectiv îngreunate sau zădărnicite, fiind suficient să fi existat posibilitatea de a se realiza
unul dintre aceste rezultate.
Or, în cauză, din analiza materialului probator se constată că a existat o acțiune de
ajutor dată unui inculpat, în sensul textului art. 269 alin. (1) C. pen.
Pe de altă parte, atâta timp cât elementul material al laturii obiective a infracțiunii
incriminate constă în ajutorul dat „făptuitorului”, folosirea acestui substantiv la singular
dovedeşte că, în concepția constantă a legiuitorului, săvârșirea unui astfel de element material
(prin acte comisive sau omisive) în raport cu mai multe persoane „ajutate”, care au calitățile
respective, determină un număr corespunzător de infracțiuni, aflate în concurs, chiar dacă
aceasta s-a realizat în aceleași împrejurări și chiar cu aceeași ocazie.
(Decizia nr. 436/ 22.04.2019, dosar nr. 3814/227/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 369 din 18.12.2018 a Judecătoriei Fălticeni, a fost admisă, în
parte, cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpat şi în consecinţă a fost
schimbată încadrarea juridică din 2 infracţiuni de „fals intelectual”, prev. de art. 321 alin. 1 din
C. pen. în infracţiunea de „fals intelectual” în formă continuată, prev. de art. 321 alin. 1 din C.
pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi din 2 infracţiuni de „uz de fals”, prev. de art. 323 din
C. pen. în infracţiunea de „uz de fals” în formă continuată, prev. de art. 323 din C. pen. cu
aplicarea art. 35 alin.1 C.pen..
Prin aceeaşi sentinţă a fost condamnat inculpatul A. pentru comiterea infracţiunilor de:
- „favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 396 alin.10
C.pr.pen. cu privire la favorizarea făptuitorului B., la o pedeapsă de 1 an închisoare.
În temeiul art. 67 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin.
1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, iar în baza prev.
art. 65 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor
prev. de art. 66, alin. 1 lit. a şi b C.pen..
- „favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 396 alin.10
C.pr.pen. cu privire la favorizarea făptuitorului C., la o pedeapsă de 1 an închisoare.
În temeiul art. 67 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1
lit. a şi b C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, iar în baza prev. art.
65 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev.
de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen..
- „favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 396 alin.10
C.pr.pen. cu privire la favorizarea făptuitorului D., la o pedeapsă de 1 an închisoare.
În temeiul art. 67 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1
lit. a şi b C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
În baza prev. art. 65 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în
interzicerea drepturilor prev. de art. 66, alin. 1 lit. a şi b C.pen..
- „fals intelectual” în formă continuată, prev. de art. 321 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art.
35 alin.1 C.pen. la o pedeapsă de 1 an închisoare.
- „uz de fals” în formă continuată, prev. de art. 323 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin.1
C.pen. la o pedeapsă de 3 luni închisoare.
În temeiul art. 39 alin.1 lit. b C.pen. s-a stabilit pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare
la care s-a adăugat un spor de 1 an şi 1 lună, rezultând în final pedeapsa de 2 ani şi 1 lună
închisoare.
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În temeiul art. 67 C.pen., s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin.
1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, iar în baza prev.
art. 65 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor
prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen..
În baza art. 91 C.pen., s-a dispus suspendarea condiţionată sub supraveghere a executării
pedepsei, iar în temeiul art. 92 Cod pen. s-a stabilit un termen de încercare de 3 ani.
În baza art. 93 alin. 1 C.pen., a fost 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.
În temeiul art. 93 alin. 2 C.pen., s-a stabilit că, pe durata termenului de încercare
inculpatul are obligaţia să frecventeze 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 C.pen., s-a stabilit ca să presteze timp de 60 de zile o activitate
neremunerată în cadrul Primăriei mun. ... sau Primăriei com. .., programul de executare al
acestei activităţi va fi stabilit de către Serviciul de Probaţiune Suceava.
În baza art. 404 alin.2 C.pr.pen., s-a atras atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile
art. 96 C.pen., referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În temeiul art. 404 alin. 2 C.pr.pen., s-a atras atrage atenţia inculpatului că în cazul în
care nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse prin prezenta
hotărâre, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei închisorii.
În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. raportat la disp. art. 242 alin.1 C.pr.pen., a fost revocată
măsura controlului judiciar luată faţă de inculpat în cursul urmăririi penale şi menţinută ulterior.
În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul la plata către stat a sumei de
1600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1000 lei din cursul
urmăririi penale.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Rechizitoriul nr. 198/P/2017 din
27.10.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni a fost trimis în judecată inculpatul
A., pentru săvârşirea a 3 (trei) infracţiuni de ,,favorizarea făptuitorului”, fapte prevăzute şi
pedepsite de art. 269 alin. 1 C.pen. (cu privire la favorizarea făptuitorilor B., C. şi D.), 2 (două)
infracţiuni de ,,fals intelectual”, prevăzute şi pedepsite de art. 321 alin. 1 C.pen. (cu privire la
înscrisurile oficiale denumite ,,declaraţie de persoană vătămată” şi ,,proces-verbal de
consemnare a conţinutului discuţiei telefonice din data de 23.05.2017”) şi 2 (două) infracţiuni
de ,,uz de fals”, prevăzute şi pedepsite de art. 323 C.pen. (cu privire la folosirea celor două
înscrisuri oficiale falsificate, respectiv, ,,declaraţie de persoană vătămată” şi ,,proces-verbal de
consemnare a conţinutului discuţiei telefonice din data de 23.05.2017”), toate cele 7 (şapte)
infracţiuni, cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen..
Prin încheierea din 31 ianuarie 2018, judecătorul de cameră preliminară de la prima
instanţă a constatat competenţa instanţei în soluţionarea cauzei, a legalităţii sesizării instanţei,
administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii.
Instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:
La data de 31.12.2016, în jurul orei 14.30, persoana vătămată B. din mun. .. a sesizat
organele de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 E. cu privire la faptul că în aceeaşi
zi, în jurul orei 11.00, în timp ce se afla la locuinţa aparţinând numitei X (soacra persoanei
vătămate) din satul ..., com. E., . a fost agresată de făptuitorul F. (cumnatul persoanei vătămate),
fiind lovită cu piciorul în zona abdominală. Astfel, s-a înregistrat dosarul penal nr. 198/P/2017
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ce a fost înaintat Postului de Poliţie E. în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârşirea
infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 1 C. pen. La data de 25.01.2017
s-a primit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni plângerea penală formulată de persoana
vătămată B. care a reclamat că, la data de 31.12.2016, în timp ce se afla la locuinţa aparţinând
numitei X (soacra persoanei vătămate) din satul .., com. E., a fost agresată de făptuitorii B., C.
şi D. (cumnaţii persoanei vătămate) care au lovit-o cu picioarele în zona abdominală şi au traso de păr, suferind leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri
medicale. Astfel, s-a înregistrat dosarul penal nr. 240/P/2017 ce a fost înaintat Postului de
Poliţie E. în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de „lovire sau
alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen. Ulterior, respectiv la data de 21.02.2017, la
propunerea inculpatului A. care face parte din cadrul I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. Postul de Poliţie E. şi căruia i-au fost repartizate cele două dosare în vederea efectuării de
cercetări, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus conexarea
dosarelor penale nr. 198/P/2017 şi nr. 240/P/2017 sub numărul unic 198/P/2017.
S-a menţionat că inculpatul A. este agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie E., având
gradul profesional de agent şef adjunct de poliţie, iar în perioada 01.04.2016 - 31.03.2017 a fost
împuternicit în funcţia de şef de post al Postului de Poliţie E. În acelaşi timp, inculpatul face
parte şi din structurile poliţiei judiciare, având calitatea de organ de cercetare penală în baza
avizului Procurorului General al Românei nr. 4.490/C/2006. Având în vedere că face parte din
structurile poliţiei judiciare, s-a reţinut că inculpatul A. cunoaşte prevederile art. 306 alin. 1
C.pr.pen. conform cărora: „Pentru realizarea obiectului urmăririi penale, organele de cercetare
penală au obligaţia ca, după sesizare, să caute şi să strângă datele ori informaţiile cu privire la
existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, să ia măsuri
pentru limitarea consecinţelor acestora să stângă şi să administreze probele cu respectarea
prevederilor art. 100 şi 101”. În acelaşi tip, s-a mai reţinut că acesta cunoaşte şi dispoziţiile art.
3 din Legea nr. 360/2002 privind Statul poliţistului unde se prevede că: „Poliţistul îşi desfăşoară
activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului,
exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii,
nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii”.
Cu toate acestea, în cursul lunii mai 2017, încălcându-şi în mod flagrant îndatoririle de
serviciu şi ignorând prevederile legale citate mai sus, cu ocazia instrumentării dosarului de
urmărire penală nr. 198/P/2017 inculpatul A., în calitate de organ de cercetare penală din cadrul
I.P.J. Suceava - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a falsificat înscrisul
oficial denumit „declaraţie de persoană vătămată”.
Concret, cu prilejul întocmirii, datării şi semnării acestui înscris oficial, inculpatul a
atestat fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că la data de 24.05.2017 persoana
vătămată B. s-a prezentat în faţa sa şi şi-a retras plângerea penală prealabilă formulată împotriva
făptuitorilor B., C. şi D. Ba mai mult, pentru a crea aparenţa că declaraţia este dată chiar de
către persoana vătămată B., inculpatul a determinat-o pe martora G. (mama persoanei vătămate)
să participe la demersul său infracţional, aceasta din urmă scriind după dictare pe pagina a doua
a înscrisului oficial falsificat următorul text: „Aceasta este declaraţia pe care o dau o şi semneze
după ce am citit-o şi corespunde cu cele declarate de mine”. Totodată, martora G. a fost
determinată de inculpat să semneze înscrisul falsificat la rubrica „persoana vătămată” prin
imitarea semnăturii persoanei vătămate B..
S-a precizat că în realitate, persoana vătămată B. nu s-a prezentat în faţa inculpatului A.
şi nici nu a dat vreo declaraţie în sensul că îşi retrage plângerea penală cu privire la săvârşirea
de către făptuitorii B., C. şi D. a infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin.
2 C. pen. Ba mai mult, în acea perioadă persoana vătămată B. se afla în Belgia, având reşedinţa
în ..., unde aceasta locuieşte împreună cu familia sa şi unde lucrează. De fapt, aşa cum rezultă
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cu certitudine din probatoriul administrat în cauză, începând cu luna ianuarie 2017 (când
persoana vătămată s-a reîntors în Belgia) şi până în prezent, persoana vătămată nu a revenit în
România.
În continuare, înscrisul astfel falsificat a fost ataşat la dosarul nr. 198/P/2017 ce a fost
înaintat la data de 26.05.2017 Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni cu propunerea de
clasare, fără ca inculpatul A. să întocmească în cauză vreun act de cercetare penală. Astfel,
dosarul înaintat de inculpat cuprindea un număr de 16 file, după cum urmează: adresa de
înaintare a dosarului către Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, referatul cu propunerea
de clasare a dosarului nr. 198/P/2017, procesul-verbal din data de 31.12.2016 de cosemnare a
sesizării efectuată de persoana vătămată B., plângerea penală prealabilă formulată de persoana
vătămată B., ordonanţa procurorului din data de 21.02.2017 de conexare a dosarelor nr.
198/P/2017 şi nr. 240/P/2017 sub numărul unic 198/P/2017, referatul întocmit la data de
09.02.2017 de organul de cercetare penală cu propunerea de conexare a dosarelor nr.
198/P/2017 şi nr. 240/P/2017 sub numărul unic 198/P/2017, ordonanţa de începere a urmăririi
penale in rem în dosarul nr. 198/P/2017, ordonanţa de începere a urmăririi penale in rem în
dosarul nr. 240/P/2017, înscrisul oficial falsificat denumit „declaraţie de persoană vătămată”,
fotografii ataşate de persoana vătămată B. odată cu depunerea plângerii penale prealabile,
certificatul medico-legal nr. 13-SV/A2 din 03.01.2017 ataşat de persoana vătămată B. odată cu
depunerea plângerii penale prealabile, împuternicirea avocaţială seria SV ..., adresa nr.
240/P/2017 din 02.20.2017 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.
Prin acest demers, inculpatul A. a împiedicat şi, în acelaşi timp, a îngreunat cercetările
pe care era obligat să le efectueze în dosarul de urmărire penală nr. 198/P/2017 cu privire la
săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen., favorizândui astfel pe agresorii reclamaţi de persoana vătămată B., respectiv pe făptuitorii B., C. şi D. care
până în prezent nu au putut fi traşi la răspundere penală.
Însă activitatea infracţională a inculpatului A. nu a încetat odată cu înaintarea dosarului
nr. 198/P/2017 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni. Astfel, aflând că procurorul
din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni efectuează acte de urmărire penală cu
privire la modul în care a fost soluţionat dosarul penal nr. 198/P/2017, inculpatul a luat
hotărârea de a comite şi alte infracţiuni, urmărind să-şi preconstituie probe în apărare. Concret,
la data de 04.08.2017, în intervalul orar 11.47-11.58, aşa cum rezultă cu certitudine din
conţinutul procesului-verbal de efectuare a unei percheziții informatice, inculpatul a falsificat
înscrisul oficial denumit „proces-vebal de consemnare a conţinutului discuţiei telefonice din
data de 23.05.2017” în cuprinsul căruia a consemnat, contrar realităţii, că la data de 23.05.2017
a contactat-o telefonic pe persoana vătămată B. care se afla în Belgia, iar în urma discuţiei
purtată cu aceasta, a aflat că persoana vătămată s-a împăcat şi că îşi retrage plângerea penală
prealabilă. În continuare, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00, având asupra sa înscrisul oficial
astfel falsificat, inculpatul s-a prezentat la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni
şi l-a predat procurorului, solicitându-i acestuia să-l ataşeze la dosarul nr. 198/P/2017 în locul
primului înscris oficial falsificat denumit „declaraţie de persoană vătămată”.
În drept, s-a apreciat că faptă săvârşită de inculpatului A., care în cursul lunii mai 2017,
în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul
I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a falsificat cu prilejul întocmirii,
datării şi semnării înscrisul oficial denumit „declaraţie de persoană vătămată”, atestând în
conţinutul înscrisului fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv împrejurarea că la data de
24.05.2017 persoana vătămată B. s-a prezentat în faţa sa şi şi-a retras plângerea penală
prealabilă formulată împotriva făptuitorilor B., C. şi D. cu privire la săvârşirea infracţiunii de
„lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 din C. pen. ce făcea obiectul dosarului de
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urmărire penală nr. 198/P/2017, întruneşte elementele constitutive ale infracţiuni de „fals
intelectual”, prev. de art. 321 alin. 1 din C. pen.
S-a apreciat că, faptă săvârşită de inculpatului A., care la data de 04.08.2017, în
intervalul orar 11.47-11.58, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de
cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a
falsificat cu prilejul întocmirii, datării şi semnării înscrisul oficial denumit „proces-verbal de
consemnare a conținutului discuţiei telefonice din data de 23.05.2017”, atestând în conţinutul
înscrisului fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv împrejurarea că la data de 23.05.2017
a contactat-o telefonic pe persoana vătămată B. care se afla în Belgia, iar în urma discuţiei
purtată cu aceasta, a aflat că persoana vătămată s-a împăcat şi că îşi retrage plângerea penală
prealabilă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiuni de „fals intelectual”, prev. de art.
321 alin. 1 C. pen.
Fapta săvârşită de inculpatul A., care în cursul lunii mai 2017, în timpul îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de
Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a ataşat la dosarul de urmărire penală nr.
198/P/2017 înscrisul oficial falsificat denumit „declaraţie de persoană vătămată”, înscris despre
care inculpatul cunoştea că este fals, având în vedere că a fost falsificat anterior chiar de către
acesta, s-a apreciat că întruneşte elementele constitutive ale infracţiuni de „uz de fals”, prev. de
art. 323 din C. pen.
Cu privire la fapta săvârşită de inculpatul A., care la data de 04.08.2017, în jurul orei
14.00, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din
cadrul I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a predat procurorului din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni înscrisul oficial falsificat denumit „procesverbal de consemnare a conţinutului discuţiei telefonice din data de 23.05.2017” pentru a fi
ataşat la dosarul de urmărire penală nr. 198/P/2017 în locul înscrisului oficial falsificat în cursul
lunii mai 2017, înscris despre care inculpatul cunoştea că este fals, având în vedere că a fost
falsificat anterior chiar de către acesta, s-a apreciat că întruneşte elementele constitutive ale
infracţiuni de „uz de fals”, prev. de art. 323 din C. pen.
Faptă săvârşită de inculpatului A., care la data de 26.05.2017, în timpul îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de
Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., fără a efectua vreun act de cercetare penală în
dosarul de urmărire penală nr. 198/P/2017 înregistrat în urma plângerii penale prealabile
formulată de persoana vătămată B. împotriva făptuitorilor B., C. şi D. cu privire la săvârşirea
infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen., a întocmit referat cu
propunerea de clasare reţinând, contrar realităţii, incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. g din
C.pr.pen. întrucât persoana vătămată şi-ar fi retras plângerea penală prealabilă, după care a
înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, s-a apreciat că întruneşte
elementele constitutive a 3 (trei) infracţiuni de „favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 alin.
1 C. pen.. Totodată, având în vedere că inculpatul A. a comis cele 7 (şapte) infracţiuni înainte
de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în cauză, s-a reţinut că la încadrarea juridică
a faptelor reţinute în sarcina sa îşi vor găsi aplicabilitatea dispoziţiile art. 38 alin. 1 şi 2 C. pen.
privind concursul de infracţiuni.
De asemenea, s-a reţinut că faptele săvârşite de inculpatul A. se probează prin: ......
În cursul cercetării judecătoreşti, dată fiind atitudinea procesuală a inculpatului de
recunoaştere în totalitate a faptelor reţinute în sarcina sa şi de însuşire a probatoriului
administrat în faza de urmărire penală instanţa de fond a constatat îndeplinite condiţiile
prevăzute de art. 375 alin. 1 C.pr.pen. raportat la art. 374 alin. 4 C.pr.pen., judecata
desfăşurându-se conform procedurii simplificate.
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La termenul de judecată din data de 6 decembrie 2018, inculpatul a depus la dosarul
cauzei o cerere formulată în temeiul art. 374 alin. 4 raportat la art. 386 alin. 2 C.pr.pen., prin
care a solicitat schimbarea încadrării juridice, după cum urmează:
1) Din trei infracţiuni de „favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 C.pen. într-o
singură infracţiune, întrucât există o unitate infracţională naturală şi nu o pluralitate
infracţională. A menţionat că unitatea naturală de infracţiune este dată de: unicitatea faptei
săvârşită în unul şi acelaşi timp la data de 26 mai 2017, instantaneu, prin întocmirea referatului
cu propunerea de clasare; unicitatea rezoluţiei infracţionale care imprimă caracter de unitate
acţiunii infracţionale; unitatea subiectului pasiv, fapta fiind săvârşită împotriva aceleiaşi
persoane vătămate.
Prin urmare, a apreciat că există o identitate a faptei materiale care, indiferent de
calificarea juridică, nu poate primi o încadrare juridică triplă care este de natură a determina o
triplă angajare a răspunderii penale a inculpatului pentru comiterea uneia şi aceleiaşi fapte.
În acest context, a considerat că instanţa de judecată ar trebui să reţină unitatea
infracţională naturală în ceea ce priveşte favorizarea.
S-a mai arătat că principiul legalităţii incriminării şi cel al proporţionalităţii ar fi
încălcate dacă dispoziţiile legii penale ar permite o triplă tragere la răspundere penală pentru
una şi aceeaşi faptă materială săvârşită printr-un singur act material.
2) Din două infracţiuni de „fals intelectual”, prev. de art. 321 alin. 1 C.pr.pen. într-o
infracţiune continuată de „fals intelectual”, prev. de art. 321 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.
1 C.pen., întrucât acţiunea infracţională a fost săvârşită în realizarea aceleiaşi rezoluţii
infracţionale şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv în perioada mai – august 2017.
3) Din două infracţiuni de „uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen. într-o infracţiune
continuată de „uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., pentru
aceleaşi argumente expuse la pct. 2).
Analizând ansamblul probator administrat atât în faza de urmărire penală, cât şi
în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a constatat că situaţia de fapt reţinută în
actul de sesizare al instanţei este confirmată de materialul probator administrat in cauză.
În fapt, instanţa de fond a reţinut că la data de 31.12.2016, în jurul orei 14.30, persoana
vătămată B. din mun. .. a sesizat organele de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 E.
cu privire la faptul că în aceeaşi zi, în jurul orei 11.00, în timp ce se afla la locuinţa aparţinând
numitei X. (soacra persoanei vătămate) din satul .., com. E., a fost agresată de făptuitorul..
(cumnatul persoanei vătămate), fiind lovită cu piciorul în zona abdominală. Astfel, s-a
înregistrat dosarul penal nr. 198/P/2017 ce a fost înaintat Postului de Poliţie E. în vederea
efectuării de cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev. de
art. 193 alin. 1 din C. pen. La data de 25.01.2017 s-a primit la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Fălticeni plângerea penală formulată de persoana vătămată B. care a reclamat că, la data de
31.12.2016, în timp ce se afla la locuinţa aparţinând numitei X. (soacra persoanei vătămate) din
satul .., com. E., a fost agresată de făptuitorii ... (cumnaţii persoanei vătămate) care au lovit-o
cu picioarele în zona abdominală şi au tras-o de păr, suferind leziuni traumatice ce au necesitat
pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri medicale. Astfel, s-a înregistrat dosarul penal nr.
../P/2017 ce a fost înaintat Postului de Poliţie E. în vederea efectuării de cercetări cu privire la
săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 din C. pen. La data
de 21.02.2017, la propunerea inculpatului A. care făcea parte din cadrul I.P.J., Secţia de Poliţie
Rurală nr. 1 E.. Postul de Poliţie E. şi căruia i-au fost repartizate cele două dosare în vederea
efectuării de cercetări, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni a
dispus conexarea dosarelor penale nr. ../P/2017 şi nr. 240/P/2017 sub numărul unic .../P/2017.
În acest context, în cursul lunii mai 2017, cu ocazia instrumentării dosarului de urmărire
penală nr. ../P/2017 inculpatul A., în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J.
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Suceava - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a falsificat înscrisul oficial
denumit „declaraţie de persoană vătămată”. Astfel inculpatul a atestat faptul că la data de
24.05.2017 persoana vătămată B. s-a prezentat în faţa sa şi şi-a retras plângerea penală
prealabilă formulată împotriva făptuitorilor B., C. şi D. Ba mai mult, pentru a crea aparenţa că
declaraţia este dată chiar de către persoana vătămată B., inculpatul a determinat-o pe martora
G. (mama persoanei vătămate) să participe la demersul său infracţional, aceasta din urmă
scriind după dictare pe pagina a doua a înscrisului oficial falsificat următorul text: „Aceasta
este declaraţia pe care o dau o şi semneze după ce am citito şi corespunde cu cele declarate de
mine”. Totodată, martora G. a fost determinată de inculpat să semneze înscrisul falsificat la
rubrica „persoana vătămată” prin imitarea semnăturii persoanei vătămate B. În realitate,
persoana vătămată B. nu s-a prezentat în faţa inculpatului A. şi nici nu a dat vreo declaraţie în
sensul că îşi retrage plângerea penală cu privire la săvârşirea de către făptuitorii B., C. şi D. a
infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen. Ba mai mult, în acea
perioadă persoana vătămată B. se afla în Belgia, având reşedinţa în ..., ..., unde aceasta locuieşte
împreună cu familia sa şi unde lucrează. Aceste împrejurări sunt confirmate de concluziile
raportului de expertiză criminalistică nr. ... din 23.08.2017 potrivit cărora menţiunile olograf de
pe pagina a doua a Declaraţiei de persoană vătămată, pe numele B., dată în dosarul penal
240/P/2017 în faţa organului de cercetare al poliţiei judiciare din cadrul Postului de Poliţie E.
au fost executate de numita G. Semnăturile din dreptul rubricii „persoană vătămată” de pe
ambele pagini ale Declaraţiei de persoană vătămată menţionată mai sus au fost executate de
numita G. Semnăturile din dreptul rubricii „persoană vătămată” de pe ambele pagini ale
Declaraţiei de persoană vătămată menţionată mai sus au fost executate de o persoană, iar
semnătura de la rubrica „Client/Reprezentant” de pe Împuternicirea avocaţială Seria SV ... a
Baroului Suceava a fost executată de o a doua persoană.
Prin referatul cu propunere de clasare din data de 26 mai 2017 inculpatul A., în calitate
de organ de cercetare al poliţiei judiciare din cadrul Postului de poliţie E. a propus în baza art.
315 alin.1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.pr.pen., clasarea cauzei privind săvârşirea
infracţiunii de „lovire sau alte violenţe” faptă prevăzută şi pedepsită de art. 193 alin. 2 cu
aplicarea art. 77 lit. a C.pen..
Ulterior, la data de 04.08.2017, în intervalul orar 11.47-11.58, aşa cum rezultă cu
certitudine din conţinutul procesului-verbal de efectuare a unei percheziţii informatice din data
de 27.09.2017, inculpatul a falsificat înscrisul oficial denumit „proces-verbal de consemnare a
conţinutului discuţiei telefonice din data de 23.05.2017” în cuprinsul căruia a consemnat,
contrar realităţii, că la data de 23.05.2017 a contactat-o telefonic pe persoana vătămată B. care
se afla în Belgia, iar în urma discuţiei purtată cu aceasta, a aflat că persoana vătămată s-a
împăcat şi că îşi retrage plângerea penală prealabilă. În continuare, la aceeaşi dată, în jurul orei
14.00, având asupra sa înscrisul oficial astfel falsificat, inculpatul s-a prezentat la sediul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni şi l-a predat procurorului, solicitându-i acestuia
să-l ataşeze la dosarul nr. .../P/2017 în locul primului înscris oficial falsificat denumit
„declaraţie de persoană vătămată”.
Procedând în această manieră inculpatul A. a intenţionat să determine procurorul de caz
competent din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni s-a dispună clasarea cauzei
cu numărul .../P/2017 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni întrucât a intervenit
retragerea plângerii prealabile, deşi în realitate nu intervenise retragerea plângerii prealabile,
iar probele propuse pentru dovedirea cazului de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii
penale erau falsificate de însuşi inculpatul.
Referitor la poziţia procesuală a inculpatului, instanţa de fond a constatat că în cuprinsul
declaraţiei date în calitate de inculpat la data de 26.10.2017, inculpatul arătat că a discutat
telefonic cu persoana vătămată, însă nu-şi mai aminteşte cu exactitate dacă persoana vătămată
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i-a spus că s-a împăcat cu făptuitorii. În cuprinsul acestei declaraţii inculpatul a recunoscut
săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa şi a motivat săvârşirea acestora de necesitatea de a
soluţiona un număr cât mai mare de dosare fiind singurul lucrător de cercetare penală din cadrul
Postului de Poliţie E.
Faţă de modalitatea în care se coroborează mijloacele de probă expuse anterior, instanţa
de fond a reţinut că prezumţia de nevinovăţie a fost răsturnată şi vinovăţia inculpatului A. a fost
dovedită dincolo de orice dubiu.
Referitor la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat în cauză la
termenul din data de 06.12.2018, instanţa de fond a constatat că inculpatul a solicitat schimbarea
încadrării juridice din trei infracţiuni de favorizarea făptuitorului prev. de art.269 C.pen. într-o
singură infracţiune întrucât există o unitate infracţională naturală şi nu o pluritate infracţională,
din două infracţiuni de fals intelectual prev. de art.321 alin.1 C.pr.pen. într-o infracţiune
continuată de fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi
din două infracţiuni de uz de fals prev. de art. 323 C.pen. într-o infracţiune continuată de uz de
fals prev. de art. 323 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen..
Referitor la această cerere de schimbare a încadrării juridice, instanţa de fond a constatat
că în mod corect în cuprinsul rechizitoriului s-a reţinut că inculpatul a săvârşit 3 infracţiuni de
favorizare a făptuitorului întrucât prin faptele săvârşite inculpatul a acordat ajutor în vederea
împiedicării tragerii la răspundere penală unui număr de 3 făptuitori, fapte care au avut drept
urmare imediată apariţia a 3 stări de pericol distincte pentru înfăptuirea justiţiei, subiect pasiv
fiind statul. Împrejurarea că cele 3 infracţiuni au fost săvârşite prin aceleaşi acţiune, nu impune
reţinerea unei singure infracţiuni, instanţa de fond arătând că este astfel incidentă în cauză
instituţia concursului ideal de infracțiuni omogen întrucât faptele săvârşite prin acelaşi act
material sunt de aceeaşi natură.
Referitor al faptele de fals intelectual şi uz de fals, instanţa de fond a constatat însă că
într-adevăr actele materiale reţinute în cuprinsul rechizitoriului au fost săvârşite de inculpat în
baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, respectiv în scopul de a împiedica tragerea la răspundere
penală unui număr de 3 făptuitori prin determinarea procurorului de caz să dispună o soluţie de
clasare în cauză.
Faţă de aceste considerente, instanţa de fond a admis în parte cererea de schimbare a
încadrării juridice formulate de inculpat şi în consecinţă: a schimbat încadrarea juridică din 2
infracţiuni de „fals intelectual”, prev. de art. 321 alin. 1 din C. pen. în infracţiunea de „fals
intelectual” în formă continuată, prev. de art. 321 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin.1
C.pen. şi din 2 infracţiuni de „uz de fals”, prev. de art. 323 din C. pen. în infracţiunea de „uz de
fals” în formă continuată, prev. de art. 323 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen..
În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului A. care în cursul lunii mai 2017, în timpul
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a falsificat cu prilejul întocmirii, datării
şi semnării înscrisul oficial denumit „declaraţie de persoană vătămată”, atestând în conţinutul
înscrisului fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv împrejurarea că la data de 24.05.2017
persoana vătămată B. s-a prezentat în faţa sa şi şi-a retras plângerea penală prealabilă formulată
împotriva făptuitorilor B., C. şi D. cu privire la săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte
violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 din C. pen. ce făcea obiectul dosarului de urmărire penală nr.
198/P/2017 şi care la data de 04.08.2017, în intervalul orar 11.47-11.58, în timpul îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. Suceava - Secţia
de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a falsificat cu prilejul întocmirii, datării şi
semnării înscrisul oficial denumit „proces-verbal de consemnare a conţinutului discuţiei
telefonice din data de 23.05.2017”, atestând în conţinutul înscrisului fapte necorespunzătoare
adevărului, respectiv împrejurarea că la data de 23.05.2017 a contactat-o telefonic pe persoana
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vătămată B. care se afla în Belgia, iar în urma discuţiei purtată cu aceasta, a aflat că persoana
vătămată s-a împăcat şi că îşi retrage plângerea penală prealabilă întruneşte elementele
constitutive ale infracţiuni de fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C. pen. în formă continuată.
Cu privire la fapta săvârşită de inculpatul A., care în cursul lunii mai 2017, în timpul
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., a ataşat la dosarul de urmărire penală
nr. 198/P/2017 înscrisul oficial falsificat denumit „declaraţie de persoană vătămată”, precum şi
fapta prin care la data de 04.08.2017, în jurul orei 14.00, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr.
1 E. - Postului de Poliţie E., a predat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Fălticeni înscrisul oficial falsificat denumit „proces-verbal de consemnare a conţinutului
discuţiei telefonice din data de 23.05.2017” pentru a fi ataşat la dosarul de urmărire penală nr.
198/P/2017 în locul înscrisului oficial falsificat în cursul lunii mai 2017 înscrisuri despre care
inculpatul cunoştea că sunt false, s-a apreciat că întruneşte elementele constitutive ale
infracţiuni de „uz de fals”, prev. de art. 323 din C. pen. în formă continuată.
Fapta săvârşită de inculpatului A., care la data de 26.05.2017, în timpul îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de
Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., în dosarul de urmărire penală nr. 198/P/2017
înregistrat în urma plângerii penale prealabile formulată de persoana vătămată B. împotriva
făptuitorilor B., C. şi D. cu privire la săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev.
de art. 193 alin. 2 din C. pen., a întocmit referat cu propunerea de clasare reţinând, contrar
realităţii, incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. g din C.pr.pen., întrucât persoana vătămată şiar fi retras plângerea penală prealabilă, după care a înaintat dosarul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Fălticeni, s-a apreciat că întruneşte elementele constitutive a 3 (trei) infracţiuni de
„favorizarea făptuitorului”, prev. de art. 269 alin. 1 C. pen.
Infracţiunile mai sus descrise se află în concurs astfel încât instanţa de fond a reţinut că
sunt aplicabile în cauză disp. art. 38 C.pen..
La individualizarea pedepselor la care a fost condamnat inculpatul, instanţa de fond a
avut în vedere, pentru fiecare dintre infracţiunile menţionate anterior, criteriile generale de
individualizare prevăzute de art. 74 N.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.
269 alin. 1 din C. pen., art. 323 din C. pen. şi art. 321 alin. 1 din C. pen. reduse ca urmare a
aplicării dispoziţiilor art. 396 alin.10 C.pr.pen., de gradul de pericol social concret al faptei, de
persoana inculpatului, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale, fiind cunoscut ca având
o conduită bună în societate.
Instanţa de fond a avut în vedere faptul că inculpatul a avut o atitudine sinceră în cursul
judecăţii, recunoscând comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina sa.
Pe de altă parte instanţa de fond a avut în vedere şi împrejurarea că faptele contra
înfăptuirii justiţiei au fost săvârşite cu intenţie de o persoană chemată să înfăptuiască justiţia,
respectiv o persoană având calitate de organ de cercetare penală. De asemenea, instanţa de fond
a apreciat că volumul ridicat de muncă nu poate fi o motivaţie suficientă pentru ca un organ
judiciar să dispună acţioneze intenţionat în sens contrar intereselor justiţiei şi prin nedreptăţirea
persoanei vătămate care a solicitat tragerea la răspundere penale a unor persoane care i-au
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provocat leziuni care au necesitat pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri medicale. În situaţia
în care inculpatul avea dubii cu privire la poziţia procesuală a persoanei vătămate acesta avea
posibilitatea de a o contacta telefonic atât pe aceasta cât şi pe apărătoarea persoanei vătămate a
cărei împuternicire avocaţială a fost anexată la fila 26 ds.u.p..
În funcţie de toate aceste circumstanţe reale şi personale, instanţa de fond a apreciat că
o pedeapsă cu închisoarea, într-un cuantum moderat, respectiv o pedeapsă de 1 an închisoare
pentru fiecare din cele 3 infracţiuni de favorizare a făptuitorului, 1 an închisoare pentru
infracţiunea de fals intelectual în formă continuată şi 3 luni închisoare pentru infracţiunea de uz
de fals în formă continuată, este o măsură de constrângere, dar şi un mijloc de reeducare eficient,
răspunzând astfel dezideratelor înscrise în art.74 C.pen..
În temeiul art. 39 alin.1 lit. b C.pen. a stabilit pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare
la care s-a adăugat un spor de 1 an şi 1 lună, rezultând în final pedeapsa de 2 ani şi 1 lună
închisoare.
Raportat la soluţia de condamnare pronunţată în cauză, în temeiul art. 67 C.pen., instanţa
a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 3
ani după executarea pedepsei principale, iar în baza prev. art. 65 C.pen., instanţa de fond a
aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.
1 lit. a şi b C.pen. Instanţa de fond a apreciat că aplicarea acestor pedepse se impune întrucât în
calitate de organ judiciar a nesocotit intenţionat încrederea care i-a fost acordată prin învestirea
sa cu autoritate în cadrul înfăptuirii justiţiei şi a săvârşit fapte contrare intereselor justiţiei
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 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 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 3 ani, acest termen
fiind apreciat de instanţă ca fiind de natură să asigure îndreptarea inculpatului.
Condiţia prevăzută la art. 91 alin. 1 lit. a) C.pen., s-a apreciat că este întrunită, în cauză
fiind aplicată o pedeapsă de 2 ani şi 1 lună închisoare.
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, că acesta nu are antecedente penale.
De asemenea, s-a apreciat că şi condiţia prevăzută la art. 91 alin. 1 lit. c) C.pen. este
îndeplinită, inculpatul manifestându-şi 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 şi, 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 inculpat timp de 3 ani pe perioada
termenului de încercare, a obligaţiilor impuse, există posibilitatea reintegrării sociale şi a
reeducării acestuia fără executarea pedepsei închisorii în regim penitenciar.
În baza art. 93 alin. 1 lit. a-e C.pen., instanţa de fond a obligat inculpatul la respectarea
următoarelor 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 depăşeşte 5 zile; să comunice
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schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite
controlul mijloacelor sale de existenţă.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C.pen., s-a stabilit că, pe durata termenului de încercare
pe durata termenului de încercare inculpatul are obligaţia să frecventeze 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.
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 C.pen., instanţa de fond a stabilit ca inculpatul să presteze timp
de 60 de zile o activitate neremunerată în cadrul Primăriei mun.... sau Primăriei com....,
programul de executare al acestei activităţi urmând a fi stabilit de către Serviciul de Probaţiune.
În baza art. 404 alin.2 C.pr.pen., s-a atras atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile
art. 96 C.pen., referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dar şi
cu privire la faptul că în cazul în care nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută
obligaţiile impuse prin prezenta hotărâre, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune
executarea pedepsei închisorii.
În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat pe inculpat la plata către stat a sumei de
1.600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1.000 lei din cursul
urmăririi penale.
Referitor la măsura preventivă a controlului judiciar sub care s-a aflat inculpatul
începând cu data de 11.09.2017, în temeiul art. 399 alin. 1 Cod proc. penală, instanţa de fond a
revocat-o, întrucât aceasta nu mai este necesară în cauză, având în vedere că s-a încheiat
judecarea cauzei şi numai sunt motive pertinente pentru a se dispune menţinerea acesteia.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Fălticeni şi inculpatul A.
Inculpata A. a solicitat, în esenţă, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., admiterea
apelului declarat, desfiinţarea în parte a hotărârii atacate iar, în rejudecare, să se dispună
schimbarea încadrării juridice din 3 infracţiuni de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269
C.pen. într-o singură infracţiune prev. de art. 269 C.pen.; achitarea sa pentru săvârşirea
infracţiunii prev. de art. 269 C.pen. în baza disp. art. 16 al. (1) lit. b) teza a II-a Cod proc. penală
- fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege; precum şi redozarea pedepselor
aplicate astfel încât pedeapsa rezultantă să nu depăşească 2 ani şi aplicarea disp. art. 83 C.pen..
În ce priveşte redozarea pedepsei aplicate şi, implicit a pedepsei rezultante, a arătat că
prima instanţă nu a aplicat pedepse sub minimul special redus cu o treime, conform art. 396
alin. 10 C.pr.pen., ci o pedeapsă mai mare decât minimul special prevăzut de lege, solicitând
reindividualizarea pedepselor, iar rezultanta finală să fie situată sub minimul de 2 ani şi
amânarea aplicării pedepsei, conform art. 83 C.pen..
Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a criticat sentinţa pentru nelegalitate, cu
motivarea că, instanţa de fond a omis să dispună desfiinţarea celor două înscrisuri falsificate de
inculpat, iar, în ce priveşte încadrarea juridică arată că în mod greşit s-a reţinut o infracțiune de
fals intelectual impunându-se să se reţină condamnarea inculpatului pentru infracțiunile pentru
care a fost trimis în judecată.
Procedând la soluţionarea apelurilor declarate în cauză, prin prisma criticilor
formulate de procuror şi de către inculpat, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de
drept şi în conformitate cu disp. art. 417 alin. 1 şi 2 şi art. 420 C.pr.pen., în baza actelor şi
lucrărilor dosarului, Curtea reţine următoarele:
Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe
interpretarea şi analiza judicioasă a probelor administrate în cauză în cursul urmăririi penale, în
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contextul în care în care inculpatul A. a înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev.
de art. 396 alin. 10 C.pr.pen., dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei
închisorii în cazul „pledării vinovat”, ajungând în final la concluzia că acesta se face vinovat de
comiterea infracțiunilor de „fals intelectual” în formă continuată, prev. de art. 321 alin. 1 C.
pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., de „uz de fals” în formă continuată, prev. de art. 323 C.
pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi trei infracţiuni de favorizarea făptuitorului, prev. de art.
269 alin. 1 C.pen. (cu privire la favorizarea făptuitorilor B., C. şi D.), dând faptelor comise
încadrarea juridică corespunzătoare.
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 esenţiale ale
cauzei criticate de apelanţi.
Rezultă, în esenţă, din ansamblul probator la care a făcut referire detaliată prima
instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de către inculpatul apelant nu va mai fi reluat, că:
- în cursul lunii mai 2017, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în calitate de
organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie
E., inculpatul A. a falsificat cu prilejul întocmirii, datării şi semnării înscrisul oficial denumit
„declaraţie de persoană vătămată”, atestând în conţinutul acestui înscris fapte
necorespunzătoare adevărului, respectiv împrejurarea că la data de 24.05.2017 persoana
vătămată B. s-a prezentat în faţa sa şi şi-a retras plângerea penală prealabilă formulată împotriva
făptuitorilor B., C. şi D. cu privire la săvârşirea infracţiunii de „lovirea sau alte violenţe”, prev.
de art. 193 alin. 2 C. pen. ce făcea obiectul dosarului de urmărire penală nr. .../P/2017, iar la
data de 04.08.2017, în intervalul orar 11.47-11.58, în aceeaşi calitate şi tot în timpul îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat cu prilejul întocmirii,
datării şi semnării înscrisul oficial denumit „proces-verbal de consemnare a conţinutului
discuţiei telefonice din data de 23.05.2017”, atestând în conţinutul înscrisului fapte
necorespunzătoare adevărului, respectiv împrejurarea că la data de 23.05.2017 a contactat-o
telefonic pe persoana vătămată B. care se afla în Belgia, iar în urma discuţiei purtată cu aceasta,
a aflat că persoana vătămată s-a împăcat şi că îşi retrage plângerea penală prealabilă.
- în cursul lunii mai 2017, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în calitate de
organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie
E., inculpatul A. a ataşat la dosarul de urmărire penală nr. .../P/2017 înscrisul oficial falsificat
denumit „declaraţie de persoană vătămată”, iar la data de 04.08.2017, în jurul orei 14.00, în
aceeaşi calitate şi tot în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, a predat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni
înscrisul oficial falsificat denumit „proces-verbal de consemnare a conţinutului discuţiei
telefonice din data de 23.05.2017” pentru a fi ataşat la dosarul de urmărire penală nr.
198/P/2017 în locul înscrisului oficial falsificat în cursul lunii mai 2017, înscrisuri despre care
inculpatul cunoştea că sunt false.
- la data de 26.05.2017, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în calitate de organ
de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E.,
în dosarul de urmărire penală nr. 198/P/2017 înregistrat în urma plângerii penale prealabile
formulată de persoana vătămată B. împotriva făptuitorilor B., C. şi D. cu privire la săvârşirea
infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 din C. pen., inculpatul A. a
întocmit referatul cu propunerea de clasare reţinând, contrar realităţii, incidenţa dispoziţiilor
art. 16 alin. 1 lit. g din C.pr.pen., întrucât persoana vătămată şi-ar fi retras plângerea penală
prealabilă, după care a înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.
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Contrar opiniei acuzării şi în acord cu judecătorul fondului, atestarea unor împrejurări
neadevărate de către inculpat (respectiv că la data de 24.05.2017 persoana vătămată B. s-a
prezentat în faţa sa şi şi-a retras plângerea penală prealabilă formulată împotriva făptuitorilor
B., C. şi D. şi că la data de 23.05.2017 a contactat-o telefonic pe persoana vătămată B. care se
afla în Belgia, iar în urma discuţiei purtată cu aceasta, a aflat că persoana vătămată s-a împăcat
şi că îşi retrage plângerea penală prealabilă, în contextul în care persoana vătămată menţionată
nu a mai revenit în ţară din luna ianuarie 2017 şi până în prezent, o convorbire telefonică între
cei doi nu a avut loc, iar persoana care a semnat declaraţia de persoană vătămată, a fost martora
G. determinată în acest sens de inculpat), cu ştiinţă, la momentul întocmirii înscrisurilor oficiale
denumite „declaraţie de persoană vătămată” şi „proces-verbal de consemnare a conţinutului
discuţiei telefonice din data de 23.05.2017”, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul
I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr. 1 E. - Postului de Poliţie E., în timpul îndeplinirii atribuţiilor
de serviciu, întruneşte elementele constitutive, sub aspectul laturii obiective şi a celei
subiective, a două acte materiale de fals intelectual, săvârşite de către cel în cauză în baza
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, iar prezentarea acestor documente procurorului de caz, în
vederea producerii unor consecinţe juridice în dosarul de urmărire penală nr.../P/2017, respectiv
în sprijinul propunerii de clasare reţinând, contrar realităţii, incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin.
1 lit. g C.pr.pen., constituie infracţiunea de uz de fals, în formă continuată, astfel că solicitarea
de a se reţine două infracţiuni de fals intelectual şi două infracţiuni de uz de fals nu poate fi
primită.
Contrar opiniei apărării şi în acord cu judecătorul fondului şi cu acuzarea, Curtea reține
că nu se poate da curs solicitării inculpatului A. de a se dispune schimbarea încadrării juridice
din 3 infracţiuni de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.pen. într-o singură infracţiune
prev. de art. 269 C.pen., pentru următoarele argumente:
Potrivit art. 269 alin.1 C.pen., infracţiunea de favorizarea făptuitorului constă în
,,Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză
penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de
libertate...”
Cu alte cuvinte, favorizarea făptuitorului constă în ajutorul dat unei persoane, înainte
de se a începe urmărirea penală împotriva acesteia, sau unui suspect/inculpat (infractor), în
timpul urmăririi penale, indiferent dacă s-a pornit sau nu acțiunea penală contra acelei persoane,
în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală privind o faptă de natură
penală săvârșită înainte de activitatea de favorizare.
A împiedica sau îngreuna urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei, înseamnă
a desfășura o activitate îndreptată în mod categoric împotriva operei de înfăptuire a justiției.
A îngreuna înseamnă a face dificultăți, a face greutăți, a provoca întârzieri, amânări sau
complicații, a pune piedici, a căuta să inducă în eroare sau să abată atenția de la o anumită
împrejurare sau lucru, a deruta.
Ajutorul dat pentru a îngreuna urmărirea penală înseamnă ajutorul acordat făptuitorului
în intervalul de la săvârșirea infracțiunii până la trimiterea în judecată, pentru întârzierea sau
eludarea cercetărilor ori pentru sustragerea făptuitorului de la cercetările organului de urmărire
penală. Această din urmă cerinţă priveşte latura obiectivă a infracţiunii pentru că ea indică
destinaţia obiectivă a actului de favorizare şi nu finalitatea subiectivă a acestuia act.
Fapta de a favoriza un făptuitor prezintă un evident pericol social pentru activitatea de
înfăptuire a justiției, ceea ce justifică incriminarea sa în legea penală. Infracțiunea de favorizare
este corelativă, subsecventă față de infracțiunea săvârșită de către cel favorizat.
Favorizarea are caracterul de incriminare generală dar subsidiară, ajutorul dat unui
făptuitor primind calificarea de favorizare numai atunci când alte dispoziții de lege nu
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incriminează ipoteze speciale de favorizare (de exemplu, mărturie mincinoasă, înlesnirea
evadării).
Pentru existența infracțiunii de favorizare a făptuitorului este necesar ca ajutorul să fie
dat pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei.
Totodată, acțiunea de ajutor trebuie să fie de natură a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală,
judecata ori executarea pedepsei.
Nu prezintă relevanță pentru existența infracțiunii dacă urmărirea penală sau judecata
au fost efectiv îngreunate sau zădărnicite, fiind suficient să fi existat posibilitatea de a se realiza
unul dintre aceste rezultate.
Or, în cauză, din analiza materialului probator se constată că a existat o acțiune de ajutor
dată unui inculpat, în sensul textului art. 269 alin. (1) C. pen.
Pe de altă parte, atâta timp cât elementul material al laturii obiective a infracțiunii
incriminate constă în ajutorul dat „făptuitorului”, folosirea acestui substantiv la singular
dovedeşte că, în concepția constantă a legiuitorului, săvârșirea unui astfel de element material
(prin acte comisive sau omisive) în raport cu mai multe persoane „ajutate”, care au calitățile
respective, determină un număr corespunzător de infracțiuni, aflate în concurs, chiar dacă
aceasta s-a realizat în aceleași împrejurări și chiar cu aceeași ocazie.
Aşadar, Curtea, însușindu-și punctul de vedere al acuzării, constată că faptele de
favorizare reținute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare realizează elementele
constitutive ale trei infracțiuni de favorizarea infractorului, în raport cu fiecare dintre cele trei
persoane acuzate de persoana vătămată de lovire, câtă vreme inculpatul în modalitatea în care
a acţionat, în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Secţia de Poliţie Rurală nr.
1 E. - Postului de Poliţie E. şi în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, prin întocmirea
referatului cu propunerea de clasare pentru fiecare dintre acestea, susţinut de cele două
înscrisuri pe care le-a falsificat şi în baza cărora, contrar realităţii, a reţinut incidenţa
dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. g C.pr.pen., întrucât persoana vătămată şi-ar fi retras plângerea
penală prealabilă, apoi a înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, le-a
sprijinit pe fiecare dintre ele, în lipsa unei înțelegeri prealabile, în vederea îngreunării urmăririi
penale, cu scopul împiedicării tragerii lor la răspundere penală.
Sub aspectul laturii subiective, este necesar să se facă dovada că autorul știa că s-a
săvârșit o infracțiune și că dă ajutor unui făptuitor și a prevăzut că prin acest ajutor ar putea
îngreuna sau zădărnici urmărirea penală sau judecata, rezultat pe care îl urmărește sau îl acceptă.
Raportându-se la calitatea celui în cauză, Curtea reţine că inculpatul A. a acţionat cu
intenţie calificată prin scop, probele administrate în cauză dovedind că şi-a dat seama şi că a
dorit să dea ajutor făptuitorilor B., C. şi D., prevăzând că prin faptele sale creează o stare de
pericol pentru înfăptuirea justiţiei, neavând nicio relevanţă lipsa unei înţelegeri cu aceştia.
În legătură cu scopul în care a acţionat, așa cum a arătat și anterior, instanța consideră
că inculpatul a avut reprezentarea reală că făptuitorii B., C. şi D. sunt cercetaţi pentru posibile
fapte prevăzute de legea penală la plângerea prealabilă a persoanei vătămate B..
Pe de altă parte, pentru stabilirea vinovăţiei nu interesează dacă a existat un motiv sau
scop special, scopul fiind, aşa cum s-a menţionat anterior, o condiţie ataşată laturii obiective a
infracţiunii, iar nu celei subiective.
Concluzionând, în calitate de lucrător de poliţie judiciară, inculpatul putea și trebuia să
prevadă că prin referatul de clasare întocmit, având la bază cele două înscrisuri oficiale
falsificate de el, conferă celor trei făptuitori ajutor, prin îngreunarea şi chiar zădărnicirea
cercetărilor penale în ceea ce îi priveşte, creând prin aceasta o stare de pericol pentru înfăptuirea
justiției, stare pe care a acceptat-o.
Mai mult, în maniera în care a procedat, acesta a intenţionat să determine procurorul de
caz competent din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni să dispună clasarea
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cauzei penale nr. 198/P/2017, întrucât a intervenit retragerea plângerii prealabile, deşi în
realitate acest lucru nu se întâmplase, în contextul în care probele propuse pentru dovedirea
cazului de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale erau falsificate de însuşi inculpatul.
Pentru argumentele mai sus expuse, solicitarea de achitare, pe lipsa vinovăţiei,
formulată de inculpat este nejustificată.
În ce priveşte sancţiunile stabilite, Curtea constată că acestea au fost corect
individualizate, în raport de prevederile art. 74 C.pen. - în care sunt enumerate criteriile după
care se stabileşte 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 ale infracţiunii, precum şi
mijloacele folosite (astfel cum au fost evidenţiate anterior – inculpatul a săvârşit faptele,
folosindu-se de funcția pe care a ocupat-o, în legătură cu persoane cercetate pentru fapte de o
gravitate considerabilă); starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (însemnată, mai ales
prin poziția instituțională și funcția de organ de cercetare penală a inculpatului, dar şi prin
gravitatea faptelor, infracțiunile putând aduce la acel moment prejudicii însemnate bunei
înfăptuiri a justiției); natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale
infracţiunilor (faptele inculpatului au condus la periclitarea evidentă a relaţiilor sociale care
apără activitatea de înfăptuire a justitiţiei); motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit
(pentru a crea o situație aparent favorabilă făptuitorilor B., C. şi D., cercetaţi in dosarul nr.
198/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni); natura şi frecvenţa infracţiunilor
care constituie antecedente penale ale infractorului (nu prezintă antecedente penale); conduita
după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal (inculpatul a recunoscut săvârşirea
faptelor); nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială (divorţat,
poliţist), fiind în măsură să asigure realizarea concretă a scopurilor pedepsei, astfel că nu se
impune reducerea acestora.
Prin prisma celor mai sus expuse, Curtea constată că stabilirea unor pedepse cu
închisoarea, în cuantumul stabilit de prima instanţă, pentru săvârşirea infracțiunilor de fals
intelectual în formă continuată, prev. de art. 321 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.,
de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi
trei infracţiuni de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 C.pen., este necesară, dar
totodată şi suficientă pentru a asigura pe viitor adecvarea comportamentului inculpatului. În
cazul în care fapta de favorizare este săvârșită de o persoană cu o anumită calitate (organ de
cercetare penală), de împrejurare de care s-a ținut seama la individualizarea pedepselor.
În ceea ce priveşte individualizarea modalităţii de executare, Curtea consideră că
pedeapsa aplicată inculpatului, care, nu a mai fost condamnat penal, a recunoscut comiterea
faptelor şi care ulterior s-a prezentat în faţa organelor judiciare, este suficientă şi, chiar fără
executarea acesteia, inculpatul nu va mai săvârşi alte infracţiuni.
În acest sens, Curtea consideră că pentru a evita contagiunea criminală care există întrun loc de detenţie, şi, mai ales, pentru a stimula eforturile de autoeducare şi de responsabilizare
ale inculpatului, având în vedere toate circumstanţele personale ale acestuia, deja indicate de
prima instanţă, în mod corect s-a optat pentru suspendarea executării pedepsei rezultante, în
condiţiile art. 91 C.pen. Astfel, Curtea concluzionează din datele existente în cauză că faptele
pentru care a fost condamnat inculpatul în prezenta cauză vor constitui un incident penal izolat
în viaţa sa.
Consideră Curtea că pronunţarea condamnării de către instanţa de fond constituie un
avertisment pentru inculpat, care îl va determina să conştientizeze gravitatea acţiunilor sale şi
îl va responsabiliza în sensul respectării prevederilor legale şi, chiar fără executarea pedepsei,
inculpatul nu va mai săvârşi alte infracţiuni.
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Dat fiind cuantumul pedepsei rezultante, ce depăşeşte 2 ani, precum şi disp. art.83 alin.1
lit.a teza a II C.pen., Curtea constată că nu pot fi aplicate în speţă prevederile legale ce
reglementează instituţia amânării aplicării pedepsei, astfel că şi acest motiv de apel al
inculpatului este neîntemeiat.
Cu toate acestea, Curtea reţine că deşi inculpatul a dat declaraţie în sensul că solicită
aplicarea procedurii simplificate prevăzute de art. 375 C.pr.pen., iar prima instanţă a făcut
referire în cuprinsul considerentelor la acest lucru, în cuprinsul minutei şi dispozitivului
sentinţei penale atacate la menţiunea de condamnare a inculpatului nu a reţinut şi aplicarea
dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen. deşi instanţa de fond a redus limitele de pedeapsă cu o
treime, condamnând inculpatul apelant la pedepse de 1 an închisoare pentru infracțiunea de fals
intelectual şi 3 luni închisoare pentru infracțiunea de uz de fals, prev. de art.321 alin.1 C.pen.
şi art.323 C.pen., ambele cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen.
Potrivit art.396 alin.10 C.pr.pen. „Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin.
1 şi 2 […] limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o
treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime”. Or, din moment ce prima instanţă a admis
cererea inculpatului de judecare a cauzei în procedură simplificată, în minuta şi dispozitivul
sentinţei pronunţate la aplicarea pedepsei, pentru acurateţe, trebuia menţionată şi incidenţa
dispoziţiilor art.396 alin.10 C.pr.pen., context în care instanţa de apel, raportat la motivele
invocate în căile de atac promovate de apelanţi, va proceda la corectarea hotărârii, în acest sens,
în apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.
De asemenea, în acord cu criticile formulate de parchet, Curtea reţine că, prima instanţă
a omis să se pronunţe cu privire la înscrisurile falsificate de către inculpat.
Astfel, potrivit art. 25 alin. 3 C.pr.pen., instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte
civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea
situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, iar, potrivit art. 393 alin. 3 C.pr.pen., completul de
judecată deliberează şi asupra reparării pagubei produse prin infracţiune, asupra măsurilor
preventive şi asigurătorii, a mijloacelor materiale de probă, a cheltuielilor judiciare, precum şi
asupra oricărei alte probleme privind justa soluţionare a cauzei.
În speţă, inculpatul apelant A. a fost condamnat pentru săvârşirea infracțiunilor de fals
intelectual şi uz de fals. Infracţiunea de fals intelectual, punând în pericol încrederea acordată
înscrisurilor oficiale, are ca subiect pasiv persoana fizică sau juridică căreia i se atribuie în mod
mincinos înscrisul oficial falsificat. Înscrisul fals poate fi producător de consecinţe juridice şi
contra unei persoane fizice; aceasta este subiect pasiv eventual al infracţiunii şi devine subiect
pasiv efectiv atunci când înscrisul este folosit împotriva sa deoarece atingerea adusă intereselor
acestui subiect pasiv îşi are cauza nu numai în folosirea înscrisului oficial fals ci şi în fapta care
a creat acest înscris fals, adică infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale. Aceeaşi este
situaţia şi în raport de infracţiunea de uz de fals. Şi în cazul acestor fapte subiectul pasiv cert
este statul ca titular al valorii sociale ocrotite: încrederea publică. Persoana împotriva căreia
este folosit înscrisul fals şi care suferă consecinţele juridice ale înscrisului fals în cazul în care
acesta e considerat ca adevărat este şi ea subiect pasiv şi deci are calitatea de parte vătămată.
Infracţiunile de fals şi uz de fals fiind infracţiuni de pericol nu sunt susceptibile de a produce
prejudicii materiale sau morale ceea ce exclude calitatea de parte civilă a subiectului pasiv, însă
se impunea ca prima instanţă să dispună anularea înscrisurilor.
Cum, probele administrate în cauză, respectiv raportul de expertiză criminalistică nr.
203.094/23.08.2017 coroborat cu declarația de recunoaştere a inculpatului, fac dovada faptului
că înscrisul oficial denumit „declaraţie de persoană vătămată”, precum şi înscrisul oficial
denumit „proces-verbal de consemnare a conţinutului discuţiei telefonice din data de
23.05.2017” sunt falsificate, se impunea desființarea acestora de către prima instanţă.
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Pentru cele ce preced, Curtea, în baza art.421 pct.1 lit. b C.pr.pen., va respinge, ca
nefondat, apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 369 din 18.12.2018 a
Judecătoriei Fălticeni.
În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., va obliga pe inculpatul apelant A. la plata către stat a
sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
În temeiul art. 421 alin. 2 lit. a C.pr.pen., va admite apelul declarat de Parchetul de pe
lângă Judecătoria Fălticeni împotriva sentinţei penale nr. 369 din 18.12.2018 a Judecătoriei
Fălticeni, va desfiinţa, în parte, sentinţa penală sus menţionată, şi în rejudecare:
Va reţine în favoarea inculpatului A. aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin.10 C.pr.pen., în
ceea ce priveşte infracţiunile de fals intelectual şi uz de fals, prev. de art. 321 alin.1 C.pen. şi
art. 323 C.pen., ambele cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi va menţine pedepsele de 1 an
închisoare şi respectiv 3 luni închisoare aplicate acestuia.
În temeiul art.25 alin.3, art.256 C.pr.pen. şi art.393 alin.3 coroborat cu art.422 C.pr.pen.,
va desfiinţa în totalitate înscrisurile falsificare, respectiv înscrisurile intitulate: ,,declaraţie de
persoană vătămată” datată 24.05.2017 şi ,,proces – verbal de consemnare a conţinutului
discuţiei telefonice”, datat 23.05.2017.
Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare
prezentei decizii. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen., celelalte cheltuieli judiciare din apel vor
rămâne în sarcina statului.
5. Infracțiunea prev. de art. 18/1 din Legea nr. 78/2000 este o infracţiune complexă,
având un obiect juridic special, în care vor fi absorbite infracţiunile de fals săvârşite de
inculpaţi
Rezumat:
Infracțiunea prev. de art. 18/1 din Legea nr. 78/2000 este o infracţiune complexă, având
un obiect juridic special. În primul rând sunt ocrotite relaţiile sociale privitoare la corecta
accesare a fondurilor comunitare, dar în egală măsură sunt ocrotite şi relaţiile sociale
privitoare la încrederea pe care trebuie să o prezinte înscrisurile producătoare de efecte
juridice. Fiind o infracţiune complexă, aceasta absoarbe în conţinutul ei o infracţiune de fals,
întrucât textul de incriminare include, în mod obligatoriu, ca element al laturii obiective,
prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte ori incomplete. În privinţa
infracţiunilor de uz de fals şi fals în declaraţii, acestea întotdeauna vor fi absorbite în conţinutul
infracţiunii menționate, întrucât textul de lege arată că este infracţiune folosirea sau
prezentarea de documente ori declaraţii false, incomplete sau inexacte ceea ce presupune
întotdeauna şi comiterea infracţiunii de uz de fals sau fals în declaraţii, cu condiţia ca aceste
infracţiuni de fals să fie urmate de obţinerea de fonduri europene.
Ca atare, atât doctrina, cât şi practica judiciară sunt unanime. Infracţiunea de fals în
înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. este la rândul ei o infracţiune
complexă întrucât absoarbe în conţinutul constitutiv infracţiunea de uz de fals. Pentru a fi în
prezenţa infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată este necesar ca pe lângă
falsificarea efectivă a înscrisului prin vreunul din modurile arătate în art. 288, acel înscris să
fie şi utilizat în scopul producerii unei consecinţe juridice, ceea ce presupune şi consumarea
infracţiunii de uz de fals. Ca atare, în situaţia comiterii infracţiunii prevăzute de art. 181 alin.
1 din Legea nr. 78/2000 prin folosirea de documente sub semnătură privată falsificate putem
distinge între mai multe situaţii. Dacă înscrisul a fost falsificat de către cel care îl şi foloseşte
pentru obţinerea de fonduri europene întotdeauna infracţiunea prevăzută de art. 290 va fi
absorbită în conţinutul infracţiunii reglementată de art. 181 alin. 1, corecta încadrare juridică
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vizând doar această din urmă infracţiune. Dacă înscrisul a fost falsificat de către o altă
persoană, autorul falsului va răspunde fie pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 290
C.pen. dacă a înmânat actul pentru a fi folosit însă nu a cunoscut faptul că se va uzita pentru
obţinerea de fonduri europene, fie, în situaţia în care a cunoscut acest ultim aspect, va răspunde
pentru complicitate la infracţiunea prevăzută de art. 181 comisă de cel care a folosit actul
falsificat; cel care va utiliza înscrisul falsificat cu scopul de a obţine fonduri comunitare va
răspunde exclusiv pentru săvârşirea infracţiunii din legea specială, uzul de fals fiind absorbit
în aceasta.
Situația de fapt astfel cum a fost reținută de către instanță și necontestată de către
inculpat vizează prezentarea de documente și declarații falsificate prin contrafacerea
semnăturii, deci o situație de fapt care înglobează elementele constitutive ale infracțiunii de
fals în înscrisuri sub semnătură privată.
(Decizia nr. 566 din 5.06.2019, dosar nr. 8231/86/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 37 din data de 12.02.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava a
fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea
infracţiunii de „folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte
sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” prev. de art. 18¹
alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) şi art. 396
alin.10 C.pr.pen.
În baza art. 67 alin. 1 C.pen. i s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute 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, dreptul de a ocupa o funcţie care
implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, în condiţiile art. 68 lit. b C.pen.
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. i s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării 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 care
implică exerciţiul autorităţii de stat.
În baza art. 91 alin. 1 raportat la art. 92 alin. 1 şi 2 C.pen., s-a dispus suspendarea
executării sub supraveghere a pedepsei principale aplicate, pe un termen de supraveghere de 4
ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a sentinţei.
În baza art. 92 alin. 3 raportat la art. 93 alin. 1 C.pen., s-a dispus ca pe durata termenului
de supraveghere, inculpatul A. 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 dispoziţiilor art. 93 al. 2 C.pen. pe durata termenului de supraveghere i s-a impus
condamnatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de
Probațiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza dispoziţiilor art. 93 al. 3 C.pen. s-a dispus ca pe durata termenului de
supraveghere inculpatul A. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria
comunei .. sau Primăria Oraşului ..., pe o perioada de 80 zile, afară de cazul în care datorită stării
de sănătate nu poate presta această muncă.
În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. i s-a atras atenţia inculpatului A. asupra dispoziţiilor art.
96 C.pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei şi dispunerea executării
pedepsei ca urmare a nerespectării măsurilor de supraveghere impuse prin hotărâre, ori ca urmare
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a săvârşirii de infracţiuni sau a neîndeplinirii în integralitate, până la expirarea termenului de
supraveghere, a obligaţiilor civile stabilite prin sentinţă în sarcina sa.
În temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 C.pr.pen., a fost admisă în parte acţiunea
civilă formulată de partea civilă APIA şi, pe cale de consecinţă, s-a dispus obligarea inculpatului
A. la plata către aceasta a sumei de 1.005.635,828 lei (diferenţa neachitată), reprezentând fonduri
obţinute pe nedrept din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta, sumă la care se vor calcula accesorii conform Codului de procedură fiscală de la data
scadenţei până la data plăţii efective a debitului principal.
A fost menținută măsura asiguratorie a sechestrului, dispusă prin Ordonanța nr.
24/P/2015 din data de 18.10.2015, asupra următoarelor bunuri imobile, având în vedere și
încheierea nr. 296 din 03.11.2017 a Tribunalului Suceava: teren curți construcții în suprafață de
1.211 m.p. cu una casă de locuit și anexe și teren drum în suprafață de 689 m.p. bunuri situate în
vatra satului X. între vecinii ... – imobile menționate în antecontractul de vânzare cumpărare
încheiat între inc. A. şi B. autentificat prin încheierea nr. ... din 31.05.2017 a Societăţii
Profesionale Notariale .. - valoarea impozabilă de 21.560 lei (casa de locuit) şi respectiv 14.553
lei (anexe) conform adrese nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.; teren fânaț în suprafață de
5.470 m.p. situat în intravilanul comunei X, la locul numit „...”, între vecinii: ... - imobil
menţionat în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între inc. A. şi B. autentificat prin
încheierea nr. ... din 31.05.2017 a Societăţii Profesionale Notariale ... şi adresa nr.
5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.; teren fânaț în suprafață de 22.000 m.p. situat în
extravilanul comunei X, la locul numit „..”, cu vecinul ...- imobil menţionat în antecontractul de
vânzare cumpărare încheiat între inc. A. şi B. autentificat prin încheierea nr. .. din 31.05.2017 a
Societăţii Profesionale Notariale ... şi adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.; teren fânaț
în suprafață de 6.000 m.p. situat în extravilanul comunei X. la locul numit „..”, între vecinii: ... imobil menţionat în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între inc. A. şi B. autentificat
prin încheierea nr. .. din 31.05.2017 A Societăţii Profesionale Notariale .. şi adresa nr.
5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.; suprafața de 10.000 m.p. teren pădure situat în extravilanul
comunei Y, la locul „..”, între vecinii: ... – imobil menţionat în Certificatul de moştenitor nr. ...
din 09.02.2007 emis de Biroul Notarilor Publici Asociaţi .., moştenitor legal A. şi adresa nr.
5066/18.09.2017 a Primăriei com. X, bunuri aflate în proprietatea comună (devălmășie) a
inculpatului A. şi a soţiei sale.
În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. s-a dispus desfiinţarea următoarelor înscrisuri: contract
de societate civilă datat 05.04.2011 și contract de societate datat 05.04.2011, privind constituirea
societăţii C.; declarație/2011, Anexele nr. 13/2012, nr. 13/2013, Anexele nr. 4/2014 precum și
nr. 4/2015- documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane și cu conținut
nereal, referitor la calitatea persoanelor de membri ai Asociației și acordul acestora de a-l
împuternici pe inculpatul A. să depună cerere de subvenție în numele lor; act constitutiv societate
civilă nr. 1/14.04.2015 document falsificat prin contrafacerea semnăturilor unor persoane care
figurează cu calitatea de membri ai societății.
A fost respinsă ca neîntemeiată cererea de desfiinţare a înscrisurilor constând în cererile
de plată depuse de inculpat pentru fiecare campanie în parte, respectiv pentru campania 2011 –
cererea de plată nr. SV 54396 din 11.05.2011, pentru campania 2012 – cererea de plată nr. SV
6281 din 09.03.2012, pentru campania 2013 – cererea de plată nr. SV 311 din 04.03.2013, pentru
campania 2014 – cererea de plată nr. SV 64267 din 15.05.2014 şi pentru campania 2015 – cererea
de plată nr. SV 51294 din 22.06.2015.
În temeiul disp. art.274 alin.1 teza I C.pr.pen. a fost obligat inculpatul A. la plata
cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 4300 lei, din care 4000 lei reprezentând cheltuieli
judiciare din faza de urmărire penală şi 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare din faza de
judecată.
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Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriului nr. 24/P/2015 emis la data de 12.09.2017 de Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, s-a dispus :
1. Trimiterea în judecată a inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea
sau prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete,
care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau
din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1, art. 5 C.pen. (5 acte materiale).
2. Ca şi soluţie complementară
Disjungerea cauzei şi declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă
Judecătoria Rădăuţi, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., de către
funcționari din cadrul Primăriei comunei X. – cu privire la modul în care a fost atribuit
contractul de închiriere pășune nr.1845/ 04.05.2011, Asociației Crescătorilor de Animale C.
În fapt, acuzele aduse inculpatului A. prin actul de sesizare al instanţei, astfel cum au
fost expuse de procuror în rechizitoriu într-o expunere sintetizată, au fost în sensul că :
În baza aceleiași hotărâri infracționale, a depus la APIA – CJ Suceava, la datele de
11.05.2011, 09.03.2012, 04.03.2013, în nume propriu, iar la datele de 15.05.2014 și 22.06.2015,
în numele Asociației Crescătorilor de Animale C., cereri de acordare subvenții în cadrul
schemei de autorizare plăți pe suprafață, la care a anexat următoarele documente și declarații
falsificate prin contrafacerea semnăturilor și inexacte, conținând aspecte nereale:
- declarații de suprafață pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – documente cu
conținut nereal referitor la dreptul de utilizare legală a pășunii de către fermierul solicitant;
- contractul de închiriere pășune nr. 1845 din 04.05.2011 - document cu conținut nereal
în privința identității și existenței chiriașului, care atestă dreptul de utilizare a pășunii comunale
pentru o asociație/societate civilă C. care nu s-a înființat în realitate din punct de vedere juridic
și civil;
- contract de societate civilă datat 05.04.2011 și contract de societate datat 05.04.2011,
documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane care figurează cu calitatea
de membri ai asociației/societății civile C. și cu conținut nereal, referitor la aparenta constituire/
înființare a acestei asociații de crescători de animale;
- anexele nr. 2/2011, 2/2012, 2/2013, 2/2014 și 2/2015 declarații de eligibilitate documente inexacte, în condițiile în care fermierul solicitant nu deținea numărul de bovine
declarat;
- declarație/2011, anexele nr. 13/2012, nr. 13/2013, anexele nr. 4/2014 precum și nr.
4/2015- documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane și cu conținut
nereal, referitor la calitatea persoanelor de membri ai Asociației și acordul acestora de a-l
împuternici pe inculpatul A. să depună cerere de subvenție în numele lor;
- act constitutiv societate civilă nr. 1/14.04.2015 document falsificat prin contrafacerea
semnăturilor unor persoane care figurează cu calitatea de membri ai societății,
fără ca fermierul solicitant să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, privind
dreptului de utilizare legală a pășunii solicitată la plată, respectiv asigurarea încărcăturii minime
pe pășunat, având ca rezultat, obținerea pe nedrept, de fonduri din bugetul administrat de
Uniunea Europeană în sumă de 1.014.253,588 lei, sumă cu care APIA se constituie parte civilă
în cauză.
S-a consemnat de către procurorul de caz, la secţiunea în drept, că faptele imputate
inculpatului, anterior descrise, şi în expunere pe larg în conţinutul rechizitoriu, realizează
conţinutul constitutiv al infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente,
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ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri
din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele
ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 35 alin.1
C.pen. (5 acte materiale aferente campaniilor agricole 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015 dintre
care actele materiale din campaniile 2014 și 2015 au rămas în fază de tentativă).
În planul acţiunii civile, s-a evidenţiat în actul de sesizare a instanţei că, potrivit
prevederilor art. 20 din Codul de procedură penală, prin adresa nr. 6670 din 02.11.2017, APIA
Bucureşti s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului A., în vederea recuperării unui
prejudiciu în sumă de 1.014.253,588 lei, produs prin săvârșirea infracțiunii prev. de art. 181
alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 5 C.pen., după cum urmează:
campania 2011 –317.150,13 lei, campania 2012 –333.980,558 lei, campania 2013 –363.122,90
lei, la care s-au adăugat accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la
data achitării integrale a debitului principal, conform OUG nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
În cererea de constituire parte civilă, reprezentanții APIA au făcut următoarele precizări
referitoare la calculul prejudiciului cauzat de inculpat:
Campania 2011:
Fermierul A. a depus la APIA, cererea de plată înregistrată sub nr. 54396/11.05.2011,
solicitând sprijin financiar pentru suprafața totală de 216,20 ha (categoria de folosință TA și
PP). În urma controalelor efectuate la nivelul centrului județean, a fost emisă Decizia pentru
plată avans nr. 1541229/23.10.2011 și Decizia nr. 2439542/17.12.2011 de acordare a plăților în
cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2011, fermierul beneficiind de sprijinul
financiar în sumă de 317.902,83 lei, potrivit adresei Direcției Economice nr. 19320/24.10.2017,
cu precizarea că în acest total este cuprinsă și suma de 752,71 lei, acordată ca ajutor specific
zonă defavorizată.
Potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA, acest dosar a fost reinstrumentat, iar în
urma constatării unor nereguli, a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de
stabilire a creanțelor bugetare nr. 19966/03.12.2015 pentru debitul în sumă de 23.479,97 lei.
Conform adresei nr. 19320/31.10.2017 a Serviciului de Recuperare Debite din cadrul
Direcției Economice, până la data de 30.10.2017, acest debit reprezentând creanță principală,
nu a fost stins.
Urmare a adresei DNA ST din data de 20.01.2017, o echipă din cadrul Direcției
Antifraudă, Control Intern a procedat la efectuarea unor verificări cu privire la modul în care
fermierul A. a obținut sprijin financiar pe suprafață în campaniile 2011, 2012, 2013.
După finalizarea acestor verificări efectuate în perioada 23.02.2017-04.09.2017, DACI
a încheiat la data de 04.09.2017, procesul-verbal de constatare înregistrat sub nr. 2741/
04.09.2017 în care au fost consemnate toate neregulile constatate, iar în urma reinstrumentării
dosarului aferent campaniei 2011, APIA a întocmit Procesul-verbal de constatare a neregulilor
și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 13338/10.10.2017 pentru debitul în sumă de 293.670,16
lei. Până la această dată, nici acest debit nu a fost recuperat.
Față de aceste aspecte, potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA, înregistrată la
APIA – aparat central sub nr. 44758/01.11.2017, prejudiciul aferent acestei campanii a fost în
sumă de 317.150,13 lei la care s-au adăugat accesoriile fiscale calculate de la data efectuării
fiecărei plăți până la data achitării integrale a debitului principal, conform OUG nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
Campania 2012:
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Fermierul A. a depus la APIA, cererea de plată înregistrată sub nr. 6281/09.03.2012,
solicitând sprijin financiar pentru suprafața totală de 216,20 ha (categoria de folosință TA și
PP). În urma controalelor efectuate la nivelul centrului județean, a fost emisă Decizia pentru
plată avans nr. 1780199/26.10.2012 și Decizia nr. 2150597/27.11.2012 de acordare a plăților în
cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2012.
Potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA, acest dosar a fost reinstrumentat, iar în
urma constatării unor nereguli, a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de
stabilire a creanțelor bugetare nr. 19966/03.12.2015 pentru debitul în sumă de 23.817,67 lei.
Conform adresei nr. 19320/31.10.2017 a Serviciului de Recuperare Debite din cadrul
Direcției Economice, până la data de 30.10.2017, acest debit reprezentând creanță principală, a
fost stins parțial, prin efectuarea unei plăți voluntare în sumă de 6.224 lei (extras nr.
53/22.03.2017), rămânând de recuperat suma de 17.593,67 lei.
Urmare a adresei DNA din data de 20.01.2017, după finalizarea verificărilor și în urma
reinstrumentării dosarului aferent campaniei 2012, APIA a emis Procesul-verbal de constatare
a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 13339/10.10.2017 pentru debitul în sumă
de 316.386,888 lei. Până la această dată, acest debit nu a fost recuperat.
Față de aceste aspecte, potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA, înregistrată la
APIA – aparat central sub nr. 44758/01.11.2017, prejudiciul aferent acestei campanii a fost în
sumă de 333.980,558 lei (sumă rezultată după scăderea plății voluntare) la care s-au adăugat
accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării integrale a
debitului principal, conform OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora.
Campania 2013:
Fermierul A. a depus la APIA, cererea de plată înregistrată sub nr. 311/04.03.2013,
solicitând sprijin financiar pentru suprafața totală de 216,20 ha (categoria de folosință TA și
PP). În urma controalelor efectuate la nivelul centrului județean, a fost emisă Decizia pentru
plată avans nr. 1948833/24.10.2013 și Decizia nr. 2549949/11.12.2013 de acordare a plăților în
cadrul schemelor de sprijin pe suprafață -campania 2013, precum și Decizia nr. 708689/
10.09.2013 de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2013.
Potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA CJ, acest dosar a fost reinstrumentat, iar
în urma constatării unor nereguli, a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de
stabilire a creanțelor bugetare nr. 19968/03.12.2015 pentru debitul în sumă de 24.485,37 lei.
Conform adresei nr. 19320/31.10.2017 a Serviciului de Recuperare Debite din cadrul
Direcției Economice, până la data de 30.10.2017, acest debit reprezentând creanță principală a
fost stins parțial, prin efectuarea unei plăți voluntare în sumă de 392 lei (extras nr.
53/22.03.2017), rămânând de recuperat suma de 24.093,37 lei.
Urmare a adresei DNA ST din data de 20.01.2017, după finalizarea verificărilor și în
urma reinstrumentării dosarului aferent campaniei 2013, APIA CJ a emis Procesul-verbal de
constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 13340/10.10.2017 pentru debitul
în sumă de 339.029,53 lei. Până la această dată, acest debit nu a fost recuperat.
Față de aceste aspecte, potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA CJ, înregistrată la
APIA – aparat central sub nr. 44758/01.11.2017, prejudiciul aferent acestei campanii a fost în
sumă de 363.122,90 lei la care s-au adăugat accesoriile fiscale calculate de la data efectuării
fiecărei plăți până la data achitării integrale a debitului principal, conform OUG nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
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S-a menţionat în final ca prejudiciu total suma de 1.014.253,588 lei, în prezentare
defalcată astfel: campania 2011: 317.150,13 lei; campania 2012: 333.980,558 lei şi campania
2013: 363.122,90 lei
La secţiunea II din rechizitoriu (f. 90 – 105) au fost enumerate mijloacele de probă
considerate de acuzare ca dovedind situaţia de fapt stabilită şi descrisă pe larg, cu trimitere
punctuală la filele corespondente din dosarul de urmărire penală constituit din VIII volume.
Referitor la măsurile procesuale dispuse în cursul urmăririi penale s-a menţionat
următoarele date de interes:
Prin ordonanţa nr. 24/P/2015 din 24.03.2015 a DNA, s-a dispus începerea urmăririi
penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: tentativă la infracţiunea de folosirea sau
prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă
fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene
sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 184 raportat la art. 181
alin.1 din Legea nr. 78/2000, pentru faptele comise în campania 2014 şi folosirea sau
prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă
fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene
sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin.1 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 5 şi art. 35 din Codul penal în legătură cu obţinerea sprijinului pe
suprafaţă SAPS în cazul cererilor unice de plată din campaniile 2011, 2012 și 2013.
Prin ordonanţa nr. 177/P/2015 din 27.08.2015 a DNA, s-a dispus începerea urmăririi
penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori în numele ei, prev. de art.181 alin.1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1
C.pen. referitor la reprezentanţii Asociaţiei Crescătorilor de Animale C. în campaniile agricole
din anii 2011, 2012, 2013 şi 2014. (fila 43, vol. I d.u.p).
Prin ordonanța nr. 177/P/2015/19.01.2017 a DNA s-a dispus reunirea dosarului penal
nr. 177/P/2015 la dosarul penal nr. 24/P/2015 şi continuarea cercetărilor de către DNA cu
privire la săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori
declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de
fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori
în numele ei, prev. de art. 181 alin.1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5
C.pen.
Prin ordonanța nr. 24/P/2015 din 16.01.2017 a DNA s-a dispus: schimbarea încadrării
juridice a faptelor pentru care se efectuează urmărirea penală din infracţiunile de: tentativă la
infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. şi
ped. de. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 184 din Legea nr. 78/2000 şi
folosirea sau prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de art. 181,
alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea disp. art. 5 C.pen. şi art. 35 alin.1 C.pen., într-o
singură infracţiune de folosirea sau prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii
false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. şi
ped. de art. 181 alin. 1 da din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 5 C.pen. C.pen.
(4 acte materiale aferente campaniilor 2011, 2012, 2013 şi 2014 dintre care 1 act rămas în fază
de tentativă - campania 2014).
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Prin ordonanţa nr. 24/P/2015/05.05.2017 a DNA s-a dispus efectuarea în continuare a
urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea, cu rea-credinţă,
de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori în numele ei, prev. şi ped. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
dispoziţiilor art. 35 alin.1, art. 5 C.pen. (4 acte materiale aferente campaniilor 2011, 2012, 2013
şi 2014 dintre care un act rămas în fază de tentativă - campania 2014) faţă de suspectul A.
Prin ordonanţa nr. 24/P/2015 din 25.07.2017 a DNA s-a dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale faţă de inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 181 alin.
1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 C.pen. şi art. 35 alin.1 C.pen. (4 acte
materiale aferente campaniilor 2011, 2012, 2013 și 2014, dintre care un act rămas în fază de
tentativă - campania 2014).
Prin ordonanţa nr. 24/P/2015 din 01.08.2017 a DNA – ST Suceava s-a dispus extinderea
urmăririi penale cu privire la fapta reprezentanţilor Asociaţiei Crescătorilor de Animale C. de a
depune la APIA – CJ, pentru campania agricolă 2015, a unor înscrisuri inexacte în dovedirea
dreptului de utilizare a terenului, respectiv contractul de închiriere păşune nr. 1845 din
04.05.2011 încheiat între Primăria comunei X. şi Asociaţia Crescătorilor de Animale C.,
asociaţie care a fost constituită la data de 14.04.2015 prin „Actul Constitutiv de Societate
Civilă” nr. 1 din 14.04.2015, în scopul de a obţine sprijin financiar pe suprafaţă – campania
2015, care constituie un nou act material (rămas în fază de tentativă) al infracţiunii de folosirea
sau prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete,
care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau
din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. şi ped. de art. 181, alin. 1 din Legea
nr. 78/2000, cu aplicarea disp. art. 5 C.pen. şi art. 35 alin.1 C.pen. , sub aspectul căreia se
desfăşoară urmărirea penală, urmând a se reţine în final, infracţiunea prev. de art. 181 alin. 1
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea disp. art. 5 C.pen. şi art. 35 alin.1 C.pen. (5 acte materiale
aferente campaniilor 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015 dintre care actele materiale aferente
campaniilor 2014 şi 2015 rămase în fază de tentativă ).
Prin ordonanţa nr. 24/P/2015 din 17.08.2017 a DNA s-a dispus extinderea urmăririi
penale faţă de suspectul A., cu privire la fapta de a depune la APIA – CJ, pentru campania
agricolă 2015, a unor înscrisuri inexacte în dovedirea dreptului de utilizare a terenului şi
înscrisuri false în dovedirea calităţii de asociat al societăţii: Asociaţia Crescătorilor de animale
C., în scopul de a obţine sprijin financiar pe suprafaţă – campania 2015, care constituie un nou
act material (rămas în fază de tentativă) al infracţiunii de folosirea sau prezentarea, cu reacredinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat
obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori în numele ei, prev. şi ped. de art. 181, alin. 1 din Legea nr. 78/2000,
cu aplicarea disp. art. 5 C.pen. şi art. 35 alin.1 C.pen. , sub aspectul căreia se desfăşoară
urmărirea penală, reţinându-se în final, infracţiunea prev. de art. 181, alin. 1 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea disp. art. 5 C.pen. şi art. 35 alin.1 C.pen. (5 acte materiale aferente
campaniilor 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015 dintre care actele materiale aferente campaniilor
2014 şi 2015 rămase în fază de tentativă ).
Prin ordonanța nr. 24/P/2015 din 12.09.2017 a DNA – ST Suceava s-a dispus extinderea
acțiunii penale față de inculpatul A., pentru un alt act material al infracţiunii de folosirea sau
prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care
are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. şi ped. de art. 181 alin. 1 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 35 alin.1 C.pen. – aferent campaniei agricole 2015,
(rămas în fază de tentativă), constând în aceea că la data de 22.06.2015, acesta, în calitate de
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reprezentant al Asociaţiei Crescătorilor de Animale C., a depus la APIA – CJ Suceava cererea
unică de plată înregistrată cu nr. SV 51294 însoţită de înscrisuri inexacte în dovedirea dreptului
de utilizare a terenului (Contract de închiriere păşune nr. 1845 din 04.05.2011 încheiat între
Comuna X. şi Asociaţia Crescătorilor de Animale C.) şi înscrisuri false în dovedirea calităţii de
asociat al societăţii Asociaţia Crescătorilor de Animale C. (constituită prin Act Constitutiv
Societate Civilă nr. 1/14.04.2015), în scopul de a obţine sprijin financiar pe suprafaţă –
campania 2015, în final reţinându-se faţă de inculpat, infracţiunea prev. de art. 181 alin. 1 din
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. şi art. 35 alin.1 C.pen. (5 acte materiale aferente
campaniilor 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015 dintre care actele materiale aferente campaniilor
2014 şi 2015 rămase în fază de tentativă ).
Inculpatului A. i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.
108 şi art. 83/art. 83, art. 108, art. 209, alin. (17) şi art. 210, alin. (1) şi (2) din C.pr.pen.,
întocmindu-se procesul - verbal din 24.05.2017, procesul – verbal din 31.07.2017, procesul –
verbal din 08.09.2017 şi procesul – verbal din 12.09.2017.
Distinct, s-a menţionat că prin încheierea nr. 14 din 17.01.2017 a Tribunalului Suceava,
s-a autorizat efectuarea percheziţiei domiciliare la imobilul unde funcţionează Primăria
comunei X. în vederea descoperirii şi strângerii de probe cu privire la procedura de licitație şi
încheiere a contractului de închiriere păşune nr. 1845/04.05.2011, fiind emis mandatului de
percheziţie domiciliară nr. 14 din data de 17.01.2017 a Tribunalului Suceava.
Prin ordonanţele nr. 24/P/2015 din datele de 19.05.2017, 29.05.2017, 06.09.2017 şi
19.09.2017 s-a dispus efectuarea unor constatării grafice de către specialişti din cadrul
Serviciului Criminalistic al I.P.J.
În ceea ce priveşte persoana inculpatului şi poziţia procesuală adoptată pe parcursul
urmăririi penale în raport de acuzaţiile aduse, cu reliefarea şi a respectării garanţiilor procesuale
s-au consemnat că:
A., are studii gimnaziale, ocupația șofer, este căsătorit, nu are antecedente penale.
Asistența juridică a inculpatului a fost asigurată pe tot parcursul urmăririi penale de către
domnul avocat I., din cadrul Baroului Suceava, cu împuternicirea avocațială seria ... nr. ..din ..
Inculpatul a avut o atitudine procesuală pozitivă, prezentându-se la chemarea organelor
de urmărire penală. Acesta a dat o declarație, în calitate de suspect, la data de 24.05.2017, asistat
de avocat ales.
Raportat la apărările inculpatului, a reţinut procurorul de caz că, în cadrul audierii, acesta
a susținut în apărare, faptul că semnăturile persoanelor care figurează pe documente cu calitatea
de membri ai Asociației C. nu au fost falsificate, existând puține situații în care dacă persoana
nu se afla la domiciliu, semna în locul ei, un alt membru de familie – susținere care este
infirmată de declarațiile acelor martori care au precizat nu numai că nu au semnat documentele
depuse la APIA ci și faptul că nu cunosc împrejurările constituirii asociației C., natura acestor
înscrisuri și scopul folosirii lor, nu fac parte din asociație și nu l-au împuternicit pe inculpat să
solicite în numele lor sau al asociației, subvenții pe suprafață.
În opinia acuzării, aspectul invocat de inculpatul A. în sensul că societatea civilă C. a
fost înființată la inițiativa a 7 membri a fost contrazis de asemenea de declarațiile martorilor
care, fie au precizat că nu cunosc nimic despre asociație și nu sunt membri, fie se consideră ca
făcând parte din această asociație, întrucât, în cadrul unor discuții purtate cu inculpatul, acesta
le-a solicitat documentele de identitate și pașapoartele animalelor, însă nu au semnat nici un
document care să le ateste calitatea de membri sau prin care să-l împuternicească pe inculpat să
obțină subvenții în numele acestei asociații.
Nici unul dintre martorii audiați nu au făcut referire la vreo întrunire a unor persoane
care ar fi luat hotărârea înființării unei asociații a crescătorilor de animale, așa cum susține
inculpatul în declarația din data de 24.05.2017.
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Fiind întrebat de procuror de ce a apelat la o formă de organizare de tipul unei societăți
civile, inculpatul a declarat că funcționarii APIA i-ar fi spus că este cea mai simplă formă de
asociere care nu necesită multe documente pentru înființare, recunoscând însă, că nu a
înregistrat această societate/asociere simplă la nici una dintre instituțiile statului.
Ulterior, inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.
S-a mai arătat în rechizitoriu, canalizând atenţia în plan probator, că prin cererea din
data de 12.09.2017, inculpatul A., prin avocat ales, a solicitat administrarea probei cu efectuarea
unei expertize grafice la INEC, pentru a face dovada că semnăturile de pe înscrisurile depuse
de inculpat la APIA CJ în perioada 2011-2015, au fost executate de către inculpat și de
persoanele în cauză.
În motivarea cererii, inculpatul a arătat că prin Rapoartele de constatare criminalistică
nr. ale I.P.J. - Serviciul Criminalistic, specialiştii nu au răspuns ori au fost în imposibilitate să
răspundă la toate obiectivele indicate în ordonanţa procurorului, întrucât o parte din
documentele puse la dispoziţia lor: contractul de societate civilă şi contractul de societate care
atestă constituirea Asociaţiei C. sunt xerocopii şi nu originalele.
De asemenea, inculpatul a considerat că atât cele 2 contracte menţionate mai sus cât şi
declaraţiile martorilor de la care s-au prelevat probe de scris ar fi trebuit să fi fost înaintate
specialistului criminalist, tot în original.
În această arie de interes, s-a precizat de către procurorul de caz că prin ordonanța nr.
24/P/2015 din 13.09.2017, s-a dispus, în temeiul art. 100 alin. 3 şi 4 lit. b) C.pr.pen., respingerea
cererii de probe a căror administrare a fost solicitată de inculpat, întrucât proba propusă nu este
utilă în raport cu obiectul cauzei, ordonanţă ce a fost comunicată acestuia la domiciliul ales Cabinet Avocat I.
În argumentarea soluției, s-a arătat faptul că proba solicitată nu este utilă, întrucât în
cauză au fost administrate suficiente probe în ceea ce priveşte aspectele legate de infracţiunea
reţinută în sarcina inculpatului, cauza fiind astfel lămurită în această privinţă.
Astfel, prin Raportul de constatare criminalistică nr. 202239/07.06.2017 al I.P.J. Serviciul Criminalistic și prin Raportul de constatare criminalistică nr. 202344/09.06.2017 al
I.P.J. - Serviciul Criminalistic, s-a concluzionat că semnăturile unor persoane nu au fost
executate de titulari iar în privința altor persoane, s-a precizat că nu se poate stabili dacă
semnătura executată aparține titularului. Imposibilitatea stabilirii dacă unele semnături au fost
sau nu au fost executate de către persoanele menționate, s-a datorat faptului că acele semnături
prezintă trasee suprapuse fapt ce împiedică examinarea separată a acestora și nu permite
realizarea unui examen comparativ cu semnăturile martorilor în cauză.
Examinarea separată presupune, printre altele, stabilirea succesiunii cronologice a
grafismelor acesteia. Întrucât traseele semnăturii sunt suprapuse în partea de incipienţă a
semnăturii iar înscrisurile în litigiu sunt în copie, nu s-a putut stabili succesiunea cronologică a
traseelor semnăturii.
Prin adresa nr. 24/P/2015 din data de 19.05.2017, s-au înaintat către I.P.J. - Serviciul
Criminalistic, ordonanţa nr. 24/P/2015 din data de 19.05.2017 împreună cu: în original,
documentele intitulate: anexa nr. 13/2012, Anexa nr. 13/2013 şi Anexa nr. 4/2014, declaraţiile
din data de 06.03.2013, 07.03.2013 şi 10.03.2013, un număr de 14 procese – verbale de
prelevare a probelor de scris precum şi copii ale declaraţiilor martorilor în cauză.
Prin adresa nr. 24/P/2015 din data de 29.05.2017, s-au înaintat către I.P.J. - Serviciul
Criminalistic, ordonanţa nr. 24/P/2015 din data de 29.05.2017 împreună cu: înscrisurile în
litigiu, respectiv: în copie „contract de societate civilă” şi „contract de societate”, în original:
procesul – verbal de prelevare a probelor de scris, precum şi copia declaraţiei suspectului.
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În motivarea ordonanței de respingere a probei solicitată de inculpat, s-a arătat că prin
adresa nr. 24/P/2015 din data de 29.05.2017, s-a înaintat către I.P.J. - Serviciul Criminalistic,
în original, declaraţia suspectului A. din data de 24.05.2017.
Nu au fost înaintate declaraţiile martorilor în original întrucât s-a apreciat că acest aspect
este lipsit de relevanţă din moment ce fiecărui martor i-au fost prelevate probe de semnătură,
procesele-verbale fiind puse la dispoziţia specialistului criminalist, în original.
Motivul pentru care cele două contracte de societate civilă şi contractul de societate care
atestă constituirea Asociaţiei C., depuse în dosarele de subvenţii aferente campaniilor 20102015 nu au fost înaintate specialistului pentru constatare criminalistică, în original este acela că
în cursul urmăriri penale nu s-au putut identifica/descoperi originalele acestor contracte, nici cu
prilejul percheziţiei domiciliare efectuate la data de 19. 01.2017 la Primăria comunei X. şi nici
ca urmare a solicitărilor adresate către APIA CJ şi către inculpat.
Astfel, prin adresa din data de 19.05.2017, s-a solicitat de la APIA – CJ, înaintarea
originalului înscrisului „contract de societate civilă” şi a înscrisului denumit „Declaraţie” din
dosarul cererii unice de plată aferent campaniei agricole 2011 (fila nr. 27 din dosarul cererii
unice de plată 2011).
Prin răspunsul nr. 6361 din data de 29.05.2017 APIA – CJ a comunicat faptul că nu
deţine, în original, documentele solicitate.
Prin adresa nr. 24/P/2015 din 25.07.2017 s-a solicitat inculpatului A., să înainteze
organelor de urmărire penală, în original, înscrisul denumit „contract de societate civilă” ce a
fost anexat cererilor unice de plată depuse la APIA – CJ, în campaniile agricole 2011 – 2014.
Prin adresa din data de 26.07.2017 inculpatul A. , prin apărătorul ales, avocat I., a
comunicat organelor de urmărire penală faptul că nu este în posesia înscrisului solicitat nici în
copie nici în original, unicul exemplar original fiind depus la APIA în primul an iar în anii
următori depunând copie xerox din arhiva unităţii.
În acest sens, s-a evidenţiat că, potrivit principiilor generale de drept, nici o persoană nu
poate să-şi invoce propria culpă în apărarea sa.
Însuşi inculpatul, fiind solicitat, nu a pus la dispoziţia organelor de urmărire penală,
originalul contractului, deşi, în mod firesc în calitate de reprezentant al Asociaţiei este persoana
cea mai în măsură să îl deţină. Fiind audiat în cauză la data de 24.05.2017, inculpatul a precizat
că nu mai deţine înscrisul în original, pentru că l-a depus la APIA CJ, aspect infirmat însă de
adresa APIA CJ.
În consecinţă, s-a apreciat că efectuarea unei expertize criminalistice pentru a răspunde
la aceleaşi obiective la care specialiştii au răspuns deja, prin rapoartele de constatare
criminalistică menţionate mai sus, nu este utilă, limitele în care se poate răspunde la obiectivele
procurorului fiind date de condiţiile concrete şi specifice ale cauzei, iar probele administrate
până la acel moment au fost considerate suficiente pentru stabilirea aspectelor esenţiale şi
lămurirea cauzei.
Inculpatului i s-au garantat toate drepturile procesuale, dreptul la apărare, având acces
la dosarul cauzei și obținând fotocopii de pe actele de la dosar solicitate, iar avocatul ales a fost
încunoștințat să participe la efectuarea actelor de urmărire penală. (acte, vol. I d.u.p.)
În final, s-a adus în atenţie la această secţiune că inculpatul a declarat că are un contract
de muncă în Germania, ca șofer de camion, însă s-a angajat să se prezinte la audieri, solicitând
să fie citat la domiciliul ales - Cabinet de Avocat I.
Referitor la măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, pentru a se evita
ascunderea/distrugerea/înstrăinarea/sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot servi la
repararea pagubei produse prin infracţiune, în temeiul prevederilor art. 330 coroborat cu art.
249, alin. 1, 2, 5, 6 din Codul de procedură penală s-a propus prin rechizitoriu:

56

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

Menținerea măsurii asiguratorii a sechestrului, dispusă prin Ordonanța nr. 24/P/2015 din
data de 18.10.2015, asupra următoarelor bunuri imobile aparținând inculpatului A., având în
vedere și încheierea nr. 296 din 03.11.2017 a Tribunalului Suceava:
- teren curți construcții în suprafață de 1.211 m.p. cu una casă de locuit și anexe și teren
drum în suprafață de 689 m.p. bunuri situate în vatra satului X., comuna X., între vecinii .. –
imobile menționate în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între inc. A. şi B.
autentificat prin încheierea nr. .. din 31.05.2017 a Societăţii Profesionale Notariale ..- valoarea
impozabilă de 21.560 lei (casa de locuit) şi respectiv 14.553 lei (anexe) conform adrese nr.
5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.,
- teren fânaț în suprafață de 5.470 m.p. situat în intravilanul comunei X., la locul numit
„..”, între vecinii: .. - imobil menţionat în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între
inc. A. şi B. autentificat prin încheierea nr. 20..75 din 31.05.2017 a Societăţii Profesionale
Notariale ... şi adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.,
- teren fânaț în suprafață de 22.000 m.p. situat în extravilanul comunei X. , la locul numit
„..”, cu vecinul ..- imobil menţionat în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între inc.
A. şi B. autentificat prin încheierea nr. .. din 31.05.2017 a Societăţii Profesionale Notariale .. şi
adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.,
- teren fânaț în suprafață de 6.000 m.p. situat în extravilanul comunei X. la locul numit
„.”, între vecinii: ... - imobil menţionat în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între
inc. A. şi B. autentificat prin încheierea nr. 2075 din 31.05.2017 A Societăţii Profesionale
Notariale .. şi adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.,
- suprafața de 10.000 m.p. teren pădure situat în extravilanul comunei Y, la locul „.”,
între vecinii: .. – imobil menţionat în Certificatul de moştenitor nr. 39 din 09.02.2007 emis de
Biroul Notarilor Publici.., moştenitor legal A. şi adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei X.
bunuri aflate în proprietatea comună (devălmășie) a inculpatului A..
Cu referire la încheierea nr. 296 din 03.11.2017 amintită, s-a precizat că judecătorul de
drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava a admis în parte, contestaţia formulată de
contestatorul inculpat A., prin apărătorul ales I., împotriva ordonanţei nr. 24/P/2015 din
18.10.2017 a DNA de instituire a sechestrului asigurator şi a ridicat în parte măsura asiguratorie
a sechestrului numai asupra imobilului în suprafață de 64.000 m.p. teren păşune, situat în
extravilanul comunei Y, la locul numit „..”, între vecinii .. – imobil menţionat în Certificatul de
moştenitor nr. 39 din 09.02.2007 emis de BNP Asociaţi .., moştenitor legal A. şi adresa nr.
5066/18.09.2017 a Primăriei com. X., motivat de faptul că potrivit contractului de vânzarecumpărarea nr. 3111/28.10.2015, imobilul a fost înstrăinat la data de 28.10.2015, unui terț.
Fiind sesizată instanţa cu judecarea pricinii, cauza a fost înregistrată pe rolul
Tribunalului Suceava la data de 27.12.2017, sub nr. .../86/2017, conform dispoziţiilor legale în
materie aceasta fiind trimisă în procedura camerei preliminare.
În considerarea art. 98 alin. 1 din ROI s-a format dosarul asociat nr. .../86/2017/a1
(având ca obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară în care s-au
iniţiat măsurile premergătoare în respectarea art. 344 al. 2 şi 3 C.pr.pen.).
Procedura camerei preliminare s-a finalizat prin încheierea camerei de consiliu din data
de 20.03.2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul tribunalului, rămasă
definitivă prin încheierea camerei de consiliu nr. 42/09.05.2018 a Curţii de Apel Suceava, prin
care s-au respins ca neîntemeiate excepţiile invocate de inculpatul A., prin apărător ales.
Prin urmare, în temeiul art. 346 alin. 2 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a
constatat competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Suceava şi legalitatea sesizării
instanţei cu rechizitoriul nr. 24/P/2015 emis la data de 19.12.2017 de către Direcţia Naţională
Anticorupţie - ST Suceava, privind pe inculpatul A., trimis în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de folosirea sau prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false,
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inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general
al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181
alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1, art. 5 C.pen. (5 acte materiale),
legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală şi,
pe cale de consecinţă, a dispus începerea judecăţii.
Conform art. 109 al. 4 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,
după rămânerea definitivă a încheierii, s-a stabilit primul termen de judecată la data de
18.06.2018, când, dându-se curs cererii avocatului ales inculpatului, în virtutea garantării
exercitării depline a dreptului la apărare consacrat de art. 10 C.pr.pen. şi art. 24 din Constituţia
României, art. 92 al. 7 şi 8 C.pr.pen., cu luarea în considerare şi a art. 356 al. 1, 3 şi 5 C.pr.pen.,
instanţa a amânat judecarea cauzei la 03.09.2018 pentru a da posibilitate apărătorului să-şi
construiască apărarea iar inculpatului să se prezinte personal şi să decidă sub consilierea juridică
a acestuia ce poziţie înţelege să adopte în prezenta cauză raportat la acuzaţiile aduse, inclusiv
din perspectiva reglementărilor ce dau conţinut legal art. 374 al. 4 C.pr.pen..
La următorul termen de judecată fixat după deschiderea procedurii publice, din
03.09.2019, apărătorul substituent al avocatul ales titular a depus la dosar declaraţia notarială
autentificată prin încheierea nr. 25/08.08.2018 de către Biroul Individual Notarial „..” în sensul
prevalării de disp. art. 374 al. 4 C.pr.pen.
Instanţa de fond a încuviinţat depunerea declaraţiei, termen la care a luat doar act de
conţinut, constatând că poziţia procesuală adoptată de inculpat, materializată în scris şi căreia
i-a dat expresie oral apărătorul său, astfel cum s-a consemnat în încheierea de şedinţă, este în
sensul recunoaşterii acuzaţiilor aduse prin rechizitoriu, că solicită aplicarea procedurii
simplificate a asumării învinuirii, cu exprimarea acordului de a presta o muncă neremunerată
în folosul comunităţii în cazul reţinerii vinovăţiei, cererea de judecare a cauzei în procedura
abreviată a asumării învinuirii nefiind însă şi pusă în discuţie contradictorie la acea dată.
La termenul menţionat, având în atenţie notele ample de şedinţă materializate în scris
de către avocat J., în calitate de apărător ales al inculpatului A., că au fost depuse la dosar în
ziua procesului, faţă de complexitatea aspectelor supuse analizei în apărare, date fiind
argumentele prezentate, instanţa a conferit eficienţă cererii formulată de către procuror vizând
acordarea unui nou termen de judecată, pentru ca reprezentantul Ministerului Public să aibă
timpul material necesar studierii acestora şi a fi în măsură să-şi exprime o poziţie procesuală
pertinentă în deplină cunoştinţă de cauză.
În acelaşi timp, s-a acordat posibilitatea şi consilierul juridic al părţii civile, precum şi
celui de-al doilea avocat angajat al inculpatului să ia cunoştinţă de conţinutul notelor de şedinţă
formulate şi depuse, cauza fiind amânată inclusiv pentru ca ambii apărători aleşi titulari ai
acestuia din urmă să se consulte asupra construcţiei apărării în vederea susţinerii unei poziţii
unitare în interesul sus-numitului, atât în planul acţiunii penale, cât şi a celei civile, cu luarea în
considerare şi a manifestării de voinţă concretizată în declaraţia notarială prezentată, prin care
cel vizat a declarat că înţelege să acceseze procedura derogatorie a recunoaşterii vinovăţiei, în
condiţiile şi cu beneficiile prev. de art. 374 al. 4 C.pr.pen. rap. la art. 396 al. 10 C.pr.pen. şi,
distinct, în vederea depunerii de înscrisuri în circumstanţiere, substituentul solicitând
administrarea unei atari probe.
Avocat J., care a precizat expres în faţa instanţei de fond că întinderea mandatului său
este limitat strict la latura civilă a cauzei, astfel cum a reieşit din împuternicirea avocaţială
existentă la dosar, aducând oral clarificări, a susţinut în interesul inculpatului A. că acele apărări
formulate prin notele de şedinţă vizează în mod exclusiv latura civilă a procesului penal. A
evidenţiat că nu a făcut susţineri prin notele de şedinţă în sensul nerecunoaşterii faptei penale
reţinută în sarcina celui reprezentat, însă a invocat şi pe cale de excepţie nelegalitatea acelor
procese verbale la care se face trimitere prin cererea de constituire parte civilă în procesul penal.
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Asta, cu atât mai mult cu cât pe rolul instanţei de contencios administrativ există un dosar având
ca obiect acţiunea de anulare a acelor procese verbale.
A precizat că, acordându-se nou termen de judecată, se va pune de acord în ceea ce
priveşte aceste note de şedinţă şi cu avocatul titular ales pe latură penală, urmând ca apărarea
să-şi expună o poziţie procesuală unitară, prin relaţionare şi la declaraţia de recunoaştere a
vinovăţiei dată de inculpat.
Fiind, aşadar, amânată judecarea cauzei la data de 01.10.2018, la acel termen, faţă de
aspectele care au comportat discuţii, după cum s-a consemnat pe larg în încheiere, instanţa de
fond a încuviinţat cererea formulată de către avocat ales I., sens în care a acordat un ultim
termen de judecată pentru a se consulta cu inculpatul despre acel detaliu legat de latura civilă a
cauzei (recunoaşterea sau nu inclusiv a cuantumului prejudiciului stabilit prin rechizitoriu), a-i
explica consecinţele opţiunii sale, şi a-şi exprima o poziţie finală în plan procesual, eventual şi
în vederea materializării intenţiei de a achita o parte din prejudiciu.
Partea civilă A.P.I.A. a formulat un punct de vedere în raport de aspectele invocate de
inculpat prin notele scrise la care s-a făcut referire, poziţia fiind concretizată în adresa nr.
9334/26.09.2018
Prin înscrisul depus ulterior la dosar, la data de 09.11.2018, inculpatul A., prin
reprezentant convenţional avocat J., a adus la cunoştinţa instanţei că în această fază procesuală
renunţă la apărările în ceea ce priveşte latura civilă invocate prin notele de şedinţă înaintate
anterior, solicitând să nu mai fie luate în considerare la soluţionarea cauzei.
Luându-se în examinare cauza la următorul termen de judecată stabilit la 12.11.2018,
prioritar dezbaterilor pe fondul cauzei, instanţa de fond a luat act de precizări scrise depuse la
dosar de către avocat J., în calitate de apărător ales al inculpatului, în sensul că a renunţat la
apărările formulate şi excepţiile invocate, supuse anterior analizei prin nota sistematizată de
şedinţă, vizând acţiunea civilă.
La acelaşi termen, având în vedere manifestarea de voinţă în plan procesual a
inculpatului A., concretizată în declaraţia autentificată la care s-a făcut trimitere în cele ce
preced instanţa de fond, în respectarea disp. art. 375 al. 1 ultima teză C.pr.pen., primind
concluziile apărătorului ales, ale reprezentantului şi ale reprezentantului Ministerului Public, în
temeiul disp. art. 375 al. 11 şi 2 C.pr.pen. corob. cu art. 374 al. 4 C.pr.pen., a admis cererea
acestuia ce a fost dezbătută în contradictoriu, de a fi judecat în urmarea procedurii derogatorii
a asumării învinuirii.
De asemenea, conform art. 377 al. 1 şi 2 C.pr.pen., instanţa de fond a încuviinţat şi
administrat pentru inculpat proba cu înscrisurile prezentate la aceeaşi dată spre analiză, prin
apărător, acestea fiind depuse la f.156-176 ds. fd. - respectiv: ...
Prin urmare, cauza s-a dezbătut iniţial pe fond în cadrul procesual fixat la termenul din
data de 12.11.2018, conform art. 391 al. 1-3 C.pr.pen. stabilindu-se prima dată că deliberarea
şi pronunţarea va avea loc la 27.11.2018, dată la care s-a dispus amânarea pronunţării la
12.12.2018.
Constatând în cursul deliberării că se impune clarificarea unor aspecte prin raportare la
înscrisurile depuse la dosar prioritar dezbaterilor de către avocat I., probă încuviinţată şi
administrată pentru inculpat în condiţiile prev. de art. 377 al. 1 şi 2 C.pr.pen., prin încheierea
de şedinţă din data de 12.12.2018, în temeiul art. 395 C.pr.pen., s-a dispus repunerea cauzei pe
rol, fixându-se termen de judecată la data de 28.01.2019, ora 09:00 – C6F, cu citarea părţilor şi
înştiinţarea avocaţilor aleşi.
Totodată, s-a dispus emiterea unei adrese către Administraţia Finanţelor Publice –
Serviciul Fiscal Municipal cu solicitarea de a comunica relaţii vizând destinaţia sumelor de
180,87 lei şi 6.436,89 lei poprite la datele de 27.02.2017, respectiv 13.03.2017 - ADR.
2753612/201702, din contul RO95 ... deschis la ... BANK pe numele debitorului A., de a indica
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numărul dosarului de executare silită, urmând a înainta, în copie, titlul de creanţă şi titlul
executoriu, răspunsul formulat şi înscrisurile puse anexat de către instituţia menţionată la
dispoziţia instanţei regăsindu-se la dosar.
Primind din nou concluziile pe fond, în sensul celor consemnate în încheierea de
dezbateri din 28.01.2019, potrivit art. 391 al. 1 şi 3 C.pr.pen. instanţa de fond a stabilit
deliberarea şi pronunţarea la data de 12.02.2019.
Distinct, s-a adus în atenţie că, ulterior sesizării instanţei prin rechizitoriu, cu adresa nr.
24/P/2015 Direcţia Naţională Anticorupţie a înaintat de urmare la dosarul cauzei şi
documentaţia transmisă de Primăria com. pentru a fi avută în vedere la judecarea cauzei
În planul acţiunii civile, în răspuns la solicitarea a instanţei APIA a comunicat prin
adresa nr. 5761/07.06.2018 că îşi menţine cererea de constituire parte civilă formulată în faza
de urmărire penală în dosarul penal nr. 24/P/2015, înregistrată sub nr. 44932/02.11.2017,
reiterând în concret solicitarea de obligare a inculpatului la plata prejudiciul în sumă totală de
1.014.253,588 lei aferent campaniilor 2011, 2012 şi 2013 la care se adaugă accesoriile fiscale
calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data achitării integrale a debitului principal,
conform OUG nr. 66/2011. Anexat, partea civilă a pus la dispoziţia instanţei şi cererea
formulată în acelaşi sens în cursul urmăririi penale, înaintată Direcţiei Naţională Anticorupţie
Din oficiu, s-a dispus înaintarea fişei de cazier actualizată privind pe inculpat, instituţia
abilitată conformându-se, aceasta aflându-se depusă la dosar.
Analizată fiind cauza din perspectiva incidenţei art. 374 alin. 4 C.pr.pen., instanţa de
fond a reţinut că potrivit dispoziţiilor legale ce dau conţinut legal textului de lege menţionat:
„În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune
pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata 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)”. S-au adus în atenţie ca pertinente şi disp. art. 375 al. 11 C.pr.pen., prin care
se statuează că „Inculpatul poate recunoaşte faptele şi solicita judecarea cauzei în condiţiile
prevăzute la art. 374 alin. (4) şi prin înscris autentic.” De asemenea, conform art.349 alin. 2
C.pr.pen., „Instanţa poate soluţiona cauza numai pe baza probelor administrate în faza urmăririi
penale, dacă inculpatul solicită aceasta şi recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi
dacă instanţa apreciază că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare
a cauzei, cu excepţia cazului în care acţiunea penală vizează o infracţiune care se pedepseşte cu
detenţiune pe viaţă”. În continuare, potrivit art. 396 alin. (10) C.pr.pen., „Când judecata s-a
desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1), (11) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să
aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în
condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea
recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele
de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul
pedepsei amenzii, cu o pătrime. Pentru inculpaţii minori, instanţa va avea în vedere aceste
aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate,
limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.”
În procesul penal pendinte instanţa de fond a regăsit toate condiţiile de procedibilitate
impuse de art. 374 al. 4 şi următoarele C.pr.pen. în sensul că:
- la termenul de judecată de judecată din data de 03.09.2018 cu procedura completă, fără
să fi avut loc debutul cercetării judecătoreşti după regulile de drept comun, s-a depus la dosar
declaraţia notarială autentificată prin încheierea nr. 25/08.08.2018 de către Biroul Individual
Notarial „..”prin care inculpatul A. şi-a manifestat disponibilitatea de a urma procedura
simplificată prev. de art. 374 alin. 4 C.pr.pen..
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- inculpatul a declarat prin înscrisul autentic (în exercitarea dreptului conferit de disp.
art. 375 C.pr.pen.) că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare
a instanţei, îşi însuşeşte în totalitate probele administrate în cursul urmăririi penale fiind de
acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul în care va fi găsit
vinovat, în faţa instanţei acesta beneficiind de prestaţia avocaţială a apărătorului său ales, care
a asigurat reprezentarea juridică obligatorie şi i-a susţinut interesele cu ocazia dezbaterilor;
- infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului nu sunt
pedepsite de lege cu detenţiunea pe viaţă, pentru a nu deveni astfel operante dispoziţiile prev.
de art. 396 alin. 10 C.pr.pen.;
- instanţa de judecată se consideră pe deplin lămurită numai pe baza probelor
administrate în faza de urmărire penală, reţinând că faptele inculpatului A. sunt complet şi
corect stabilite şi, de asemenea, că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa
soluţionare a cauzei.
Analizând probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, instanţa de fond a reţinut
aceeaşi situaţie de fapt ca cea reţinută în actul de sesizare al instanţei:
La data de 22.01.2015 Direcţia Naţională Anticorupţie a înregistrat sub nr. 24/P/2015
plângerea penală formulată de APIA – Centrul Judeţean nr. 617/21.01.2015 privind posibile
indicii de nereguli constatate de funcționarii instituției, cu ocazia instrumentării cererii de
acordare a sprijinului financiar pe suprafaţă depusă în anul 2014, de numitul A., în numele
Asociației „C.”, cu sediul în comuna X., pentru o suprafață de 261,29 ha pășune comunală,
având în vedere că în dovedirea dreptului de utilizare a suprafeței, au fost depuse o serie de
documente care, la o simplă vizualizare, au dat naștere unor suspiciuni cu privire la veridicitatea
și autenticitatea lor.
În fapt, în campaniile agricole 2011 – 2015, inculpatul A., cu rea credință, a depus la
APIA – CJ, în nume propriu (în campaniile 2011, 2012 şi 2013) precum și în numele unei
Asociații a Crescătorilor de animale cu denumirea C. (în campaniile 2014 și 2015), cereri de
subvenție, la care a anexat documente și declarații falsificate și inexacte, constând în:
- declarații de suprafață pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – documente inexacte
referitor la dreptul de utilizare legală a pășunii de către fermierul solicitant;
- contractul de închiriere pășune nr. 1845 din 04.05.2011 - document inexact în privința
identității și existenței chiriașului, care atestă dreptul de utilizare a pășunii comunale pentru o
asociație/societate civilă C. care nu s-a înființat în realitate din punct de vedere juridic și civil;
- contract de societate civilă datat 05.04.2011 și contract de societate datat 05.04.2011,
documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane care figurează cu calitatea
de membri ai Asociației/Societății civile C. și cu conținut nereal, referitoare la aparenta
constituire/înființarea a acestei asociații de crescători de animale;
- Anexele nr. 2/2011, 2/2012, 2/2013, 2/2014 și 2/2015 - declarații de eligibilitate documente inexacte, în condițiile în care fermierul solicitant nu deținea numărul de bovine
declarat;
- Declarație/2011, Anexele nr. 13/2012, nr. 13/2013, Anexele nr. 4/2014 precum și nr.
4/2015- documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane și cu conținut
nereal, referitor la calitatea persoanelor de membri ai Asociației și la acordul acestora de a-l
împuternici pe inculpatul A. să depună cerere de subvenție în numele lor;
- act constitutiv societate civilă nr. 1/14.04.2015 document falsificat prin contrafacerea
semnăturilor unor persoane care figurează cu calitatea de membri ai societății,
- fără ca fermierul solicitant să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate
prevăzute de lege, privind dreptului de utilizare legală a pășunii solicitată la plată și respectiv
asigurarea încărcăturii minime pe pășunat,
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având ca rezultat, obținerea pe nedrept, de fonduri din bugetul administrat de UE în
sumă de 1.014.253,588 lei, sumă cu care APIA se constituie parte civilă în cauză, cu precizarea
că actele materiale din campaniile 2014 și 2015 au rămas în fază de tentativă).
Date privind contextul general al cauzei:
Termeni și condiții generale de accesare și de obținere a plății unice pe suprafață pentru
campaniile 2011-2015:
Începând cu 01.01.2007, APIA a implementat măsuri de sprijin pentru fermieri,
finanțate din FEGA ca plăți directe în cadrul SAPS acordate ca plăți unice pe hectarul de teren
agricol (inclusiv pășuni) indiferent de nivelul producției (decuplate de producție).
Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia
de acordarea de plăți în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), în perioada anilor
2011 - 2014, sunt cele prevăzute în OUG nr. 125/2006, modificată, pentru aprobarea schemelor
de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând
cu anul 2007.
Pentru campania agricolă aferentă anului 2015, în cază sunt aplicabile prevederile OUG
nr. 3 din 18.03.2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada
2015 – 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și
alte forme de asociere în agricultură, și prin care se abrogă OUG nr. 125/2006.
Astfel, cu privire la cererile de plăți în cadrul Schemelor de plată unice pe suprafață
(SAPS) aferente campaniilor agricole 2011 – 2014, în OUG nr. 125/2006, s-a menționat:
Art. 6 - (1) Beneficiarii plăților directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață pot
fi persoanele fizice și/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care
solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul
asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea.
Art. 7 (1) Pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemelor de plată unică pe
suprafață, solicitanții trebuie să fie înscriși în Registrul fermierilor, administrat de APIA, să
depună cerere de solicitare a plăților la termen și să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei
agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor
pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie
de cel puțin 0,1 ha.
b) să declare toate parcelele agricole;
c) să înscrie, sub sancțiunea legii penale, date reale, complete și perfect valabile în
formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate, inclusiv lista
suprafețelor;
d) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de
date IACS, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților
responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile
Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
e) să respecte normele de ecocondiționalitate: bunele condiții agricole și de mediu
(GAEC) și cerințele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică,
sănătatea animalelor și sănătatea plantelor, reglementate prin legislația națională, pe toată
suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă pe care o desfășoară;
f) să prezinte documentele care fac dovada utilizării legale a terenului pentru care s-a
depus cererea;
g) să furnizeze toate informațiile solicitate de APIA, în termenele stabilite;
h) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate
în acest sens;
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i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură
cu a parcelelor învecinate;
j) să comunice în termen de 10 zile, în scris, APIA orice modificare a datelor declarate
în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii.
Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii
fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale
informaţiilor din formularul de cerere.
(2) Cererile de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la
centrele APIA, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21
aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionalităţii, a modulării şi a sistemului
integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1.782/2003 şi (CE) nr.
73/2009 ale Consiliului şi de aplicare a ecocondiţionalităţii în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 479/2008 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.
141 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează în Sistemul
integrat de administrare şi control. Cererile de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, până
la data de 9 iunie a fiecărui an calendaristic, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la
care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai.
(3) Schemele de plăţi directe pe suprafaţă prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e) se aplică
suprafeţelor înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole care constituie referinţa
pentru procesul de control şi efectuarea plăţilor.
(4) Solicitarea de către fermieri a modificării suprafeţelor înregistrate în Sistemul de
identificare a parcelelor agricole poate fi depusă la APIA până la data limită de depunere a
cererilor de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluţiona în cursul anului următor.
Soluţionarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de
APIA.
(5) Documentele din care reiese utilizarea legală a terenului agricol se stabilesc prin
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la solicitarea reprezentanţilor
APIA.
(5.1) Responsabilitatea privind valabilitatea şi legalitatea documentelor menţionate la
alin. (5) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.
(6) Pentru terenul care se constată că face obiectul cererilor a 2 sau mai mulţi solicitanţi
în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), plata directă pe suprafaţă nu se acordă
niciunuia dintre solicitanţi. La constatarea acestei situaţii, APIA va notifica solicitanţii, care au
obligaţia să rezolve litigiul. După rezolvarea litigiului, solicitanţii au obligaţia să depună
documentele rezultate la APIA pentru completarea dosarului cererii în vederea acordării
sprijinului persoanelor îndreptăţite.
Articolul 7 din OUG nr. 125/2006 a suferit modificări prin OUG nr. 54 din 28.08.2014,
după cum urmează:
1. La alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
"f) să prezinte documentele care fac dovada utilizării legale a terenului pentru care s-a
depus cererea;".
2. Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Documentele din care reiese utilizarea legală a terenului agricol se stabilesc prin
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la solicitarea reprezentanţilor
APIA."
În campania agricolă aferentă anului 2015, OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007…, a fost abrogată prin intrarea în vigoare a OUG nr. 3 din 18.03.2015
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi
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pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură.
Potrivit prevederilor art. 8 din OUG nr. 3 din 18.03.2015:
Art. 8 (1) Pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute la art.1 alin. (2), fermierii
trebuie:
a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
b) să depună cerere unică de plată în termen;
c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei
agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin
0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere
şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a
exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;
d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată
au primit plăți directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea
de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior
depunerii cererii, cuantumul estimat al plății depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi
calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
f) să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic prevăzute la
art. 20 alin. (1), în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea
şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78,
(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008
ale Consiliului, potrivit cărora fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1
ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele
să nu depăşească un hectar;
g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact
actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice
de la modificare;
h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu
privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele
doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se
comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;
j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile
în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista
suprafeţelor şi/sau efectivele de animale;
k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în
baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea
calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare;
l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre
suprafeţele şi animalele din exploataţie să facă obiectul controalelor administrative încrucişate
cu bazele de date ale altor autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date;
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m) să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din
Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia
documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se
află la dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativteritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia
fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie
valabile la data depunerii cererii;
o) să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite
de aceasta;
p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate
în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi
cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate;
s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în
aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor
spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele cadastrale
disponibile.
………
(4) Schemele de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) se acordă pentru
efectivele de animale din categoriile bovine, bubaline, ovine şi caprine, identificate şi
înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor. În cazul sprijinului
cuplat pentru viermii de mătase se aplică art. 1 alin. (2) lit. e).
……
(6) Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziţia
fermierului şi/sau că acesta deţine efective de animale se stabilesc prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în funcţie de
schemele/măsurile/plăţile solicitate.
(7) Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor menționate la
alin. (6) aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.
În campanile agricole aferente anilor 2011 – 2014, condițiile de eligibilitate și
formularele tip ale cererilor unice de plată pe suprafață au fost stabilite anual, prin Ordinele
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 45/18.02.2011 privind aprobarea
formularului tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2011, nr. 37/22.02.2012
privind aprobarea formularului tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2012, nr.
32/25.02.2013 privind aprobarea formularului tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru
anul 2013 și nr. 273/2014, privind aprobarea formularului tip de cerere unică de plată pe
suprafață pentru anul 2014.
Din anexele ordinelor MADR nr. 45/2011, nr. 37/2012, nr. 32/2013 și nr. 273/2014 a
reieşit faptul că în pentru a obține sprijin financiar pe suprafață, în campaniile agricole aferente
anilor 2011, 2012, 2013 și 2014, fermierii trebuie să prezinte următoarele documente:
CI/BI/pașaport, dovadă cont bancar activ şi, în plus, dacă este persoană juridică, actele
care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator, după
caz, în original. În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere
simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările
ulterioare, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără
personalitate juridică.
Pentru păşunile comunale utilizate de către asociaţii, fundaţii, cooperative, obști şi
composesorate etc. se completează şi depune Declaraţia prin care prin care membrii declară că
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sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru
schemele de sprijin pe suprafaţă în campania respectivă, în numele membrilor asociaţiei şi că
nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia etc.
În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit,
împuternicitul prezintă documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire
legalizată notarial pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele
juridice) şi copia sa după CI/BI. De asemenea, se ataşează la dosarul cererii şi copia după CI/BI
a titularului de cerere. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada
pentru care a fost emisă împuternicirea.
În campania agricolă 2015 a fost aplicabil OMADR nr. 619/06.04.2015 pentru
aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a
schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare
rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014 – 2020.
Conform art. 4 din OMADR nr. 619/06.04.2015: Condiţiile generale pe care trebuie să
le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de
plăţi directe sunt cele prevăzute la art. 8 din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea
nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a
condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală
aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014 – 2020.
Consideraţii privind modul de organizare a licitaţiei publice din data de 30.04.2011 şi
Încheierea contractului de închiriere păşune nr. 1845/30.04.2011 între Comuna X. și
Asociaţia crescătorilor de animale C.;
În dosarele de subvenție depuse de inculpatul A., la APIA CJ, în campaniile 2011-2015,
se regăsește contractul de închiriere pășune nr. 1845/04.05.2011 încheiat între Comuna X. și
Asociația Crescătorilor de Animale C., având ca obiect suprafața de 354,26 ha pășune
aparținând domeniului public al comunei X., situată pe raza teritorială a comunei ..., din care
suprafața de 216,20 ha, a fost solicitată la plată.
Prin Ordonanţa nr. 177/P/2015 din 28.08.2015 a DNA – ST s-a dispus predarea de către
Primăria comunei X., în original, a întregii documentaţii care a stat la baza dosarului de licitație
publică, finalizată prin încheierea contractului de închiriere păşune nr. 1845/04.05.2011 între
Comuna X. şi Asociaţia Crescătorilor de Animale C.
Prin Încheierea nr. 14 din 17.01.2017 a Tribunalului Suceava, s-a autorizat efectuarea
percheziţiei domiciliare la imobilul unde funcţionează Primăria Comunei X. în vederea
descoperirii şi strângerii de probe cu privire la procedura de licitaţie şi încheiere a contractului
de închiriere păşune nr. 1845/04.05.2011, fiind emis Mandatului de percheziţie domiciliară nr.
14 din data de 17.01.2017 a Tribunalului Suceava, în baza căruia la data de 19.01.2017 s-a
efectuat percheziţia domiciliară la sediul Primăriei comunei X., de unde au fost ridicate
înscrisuri ce interesează cauza.
Verificând înscrisurile aflate la dosarul de licitație publică, a rezultat faptul că acest
contract de închiriere pășune a fost atribuit Asociaţiei Crescătorilor de Animale C. ca urmare a
organizării în data de 30.04.2011 a unei licitaţii publice cu strigare, în temeiul Hotărârii nr. 9
din 29.03.2011 a Consiliului Local X.
Pentru participarea la licitația publică respectivă, au depus cereri numiții: .. - înregistrată
sub nr. 1528 din 07.04.2011, .. - înregistrată sub nr. 1716 din 27.04.2011, .. –înregistrată sub
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nr. 1723 din 28.04.2011 și inculpatul A. - înregistrată sub nr. 1722 din 28.04.2011, în calitate
de reprezentant al Asociaţiei crescătorilor de animale C..
La cererea de înscriere la licitația publică pentru închirierea pășunii aparținând Comunei
X., inculpatul A. a anexat, în copie, un înscris denumit „Tabel privind încărcătura de
animale/ha”, ce reprezintă un tabel în care sunt consemnate numele, prenumele, CNP-ul a 54
persoane, cu numărul de animale deținute de fiecare și card-ul de exploatație, având un total de
189 taurine și 86 ovine.
Inculpatul A. a mai depus la dosarul de licitație publică, în copie, un înscris cu titlul
„contract de societate civilă” prin care se atestă constituirea unei societății civile particulare, cu
denumirea de C., pe o durată de 5 ani, cu începere de la 05.04.2011, în conformitate cu
prevederile art. 1499-1531 Cod civil, având sediul în comuna X., nr. 378 A, ca administrator
unic, fiind desemnat inculpatul A.
Din conținutul contractului, a rezultat că societatea civilă ar fi fost constituită de un
număr de 7 asociați: inculpatul A. și numiții ....
În partea finală a contractului de societate civilă s-a menționat data încheierii 05.04.2011 și sunt executate semnăturile a 10 persoane, având calitate de asociați, respectiv: ..
Data menționată olograf prezintă modificări ale scrisului, inițial fiind trecută luna 05,
peste care a fost scrisă cifra 4.
De asemenea, a mai fost depus în copie, un alt contract, intitulat „contract de societate”,
în care se atestă constituirea societății C., în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.
36/1991, modificat prin Legea nr. 139/2007, având forma unei asocieri simple, cu același sediu
și administrator desemnat în persoana inculpatului A., precum și 30 de persoane în calitate de
asociați. Data încheierii acestui contract este aceeași, 05.04.2011, pe o durată de 5 ani.
În plus, față de primul contract, la capitolul Aportul asociaților, au fost trecute animalele
aduse de asociați, ca aport în societate. Contractul are semnăturile a 14 asociați.
S-a constatat că aceste contracte de societate civilă nu au nici un număr/dată de
înregistrare la organul fiscal competent sau la vreo altă instituție.
În cuprinsul Procesului verbal nr. 1762 din 30.04.2011 al Primăriei X., încheiat în ziua
de 30.04.2011, cu ocazia licitației publice cu strigare pentru închirierea pășunilor alpine în
suprafață totală de 354,26 ha., comisia a consemnat faptul că licitația a fost adjudecată în
favoarea Asociației crescătorilor de animale C., reprezentată de inculpatul A., care s-a obligat
să plătească o chirie în sumă de 13.650 lei/an. (filele 140-141, vol. IV d.u.p).
Deși autoritatea contractantă, Consiliul Local X. a introdus în cuprinsul documentației
de atribuire (HCL nr. 9/29.03.2011) ca și criteriu de participare, condiția ca participantul la
licitația de atribuire a pășunii să fie înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor și să
asigure o încărcătură de 0,3 UVM/ha, s-a ignorat faptul că Asociația Crescătorilor de Animale
C. nu a îndeplinit acest criteriu, în condițiile în care forma simplă de asociere nu poate fi înscrisă
în Registrul Național al Exploatațiilor, conform normelor legale în vigoare și nu a făcut dovada
faptului că este înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor.
Norma sanitar veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare
a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 40 din
29.04.2010, la art. 1, definește următorii termeni:
Pct. 6: deținător de animale - persoana ce are în posesie permanentă animale, în calitate
de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, sau are în posesie temporară animale
în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredințat îngrijirea lor; această
categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii
mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum și administratorii exploatațiilor
comerciale, de tip târguri sau expoziții de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de
colectare a animalelor și abatoare;
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Pct. 7: exploatație - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice
construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite,
tăiate sau manipulate animale;
Pct. 14: proprietar de exploatație - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele
juridice care au în proprietate o exploatație;
Pct. 15: Registrul Național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE - colecția de
date în format electronic care cuprinde informațiile de identificare a fiecărei exploatații din
România;
Pct. 18: Sistemul Național de identificare și înregistrare a animalelor, denumit în
continuare SNIIA - totalitatea aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate
pentru identificarea și înregistrarea animalelor;
Astfel cum sunt definite mai sus sistemele Naționale de evidență a exploatațiilor și
animalelor, a reieşit faptul că fermierii care solicită sprijin financiar de la APIA trebuie să se
regăsească înscrise în aceste evidențe.
Cu toate că Asociația Crescătorilor de Animale C. nu a îndeplinit condiţiile de
participare la licitație, la data de 04.05.2011, a fost încheiat contractul de închiriere pășune nr.
1845 între Comuna X., în calitate de proprietar și Asociația crescătorilor de animale C.,
reprezentată de inculpatul A., în calitate de chiriaş, având ca obiect terenul în suprafaţă totală
de 354,26 ha, format din trupurile de păşune: ...
Termenul de închiriere a pășunii a fost stabilit la 5 ani.
Potrivit art. 7 din contractul de închiriere pășune nr. 1845/04.05.2011 prețul chiriei
pentru anul 2011 a fost stabilit la suma de 13.650 lei, urmând ca anual, pe parcursul derulării
contractului, să fie încheiate acte adiționale privind suma rezultată urmare a aplicării indicelui
de inflație.
Din analiza documentelor ridicate în cauză, a rezultat că în anul 2012, nu a fost încheiat
act adițional la contractul de închiriere pășune nr. 1845/04.05.2011, în anul 2013, a fost încheiat
Actul adițional nr. 1/12.04.2013, în care este cuprinsă și o mențiune privind valoarea chiriei
pentru anul 2012 , în anul 2014, a fost încheiat Actul adițional nr. 2/14.03.2014, în 2015, a fost
încheiat Actul adițional nr. 3/24.02.2015, iar în 2016, Actul adițional nr. 4/08.04.2016.
Prin adresele DNA ST Suceava nr. 24/P/2015 din 25.07.2017 și din 14.09.2017 i s-a
solicitat inculpatului, prin apărător ales, să pună la dispoziția organelor de urmărire penală, în
original, câte un exemplar al contractului de societate civilă și al contractului de societate prin
carte se constituie societatea C., înscrisuri ce au fost anexate în copie la cererile unice de plată
depuse la APIA CJ, în campaniile agricole 2011-2014.
Prin răspunsurile primite prin intermediul apărătorului ales al inculpatului, la datele de
26.07.2017 și 14.09.2017, acesta a precizat că nu se află în posesia înscrisurilor solicitate nici
în copie nici în original, pe motiv că le-a depus la APIA CJ.
Prin adresele DNA ST nr. 24/P/2015 din datele de 19.05.2017 și 14.09.2017, s-a solicitat
de la APIA CJ, punerea la dispoziție, în original, a documentelor menționate mai sus..
Potrivit adreselor nr. 6361/29.05.2017 și nr. 12209/14.09.2017 Apia CJ a comunicat
faptul că nu dețin aceste contracte în original, fiind depuse de fermier în copie, ca anexe la
cererile de subvenții.
Documente și declarații false și inexacte depuse de inculpatul A. la APIA – Centrul
Judeţean în dosarele de subvenţii aferente campaniilor agricole 2011 – CA
Campania 2011:
La data de 11.05.2011, inculpatul A. a depus la APIA - CJ, cererea unică de plată pe
suprafaţă 2011, înregistrată sub nr. SV-54396, prin care a solicitat, în nume propriu, subvenţie
pentru suprafaţa de 216,20 ha, declarând că deţine un număr total de 189 bovine şi 86 ovine.
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Anexat la cerere, inculpatul A. a depus următoarele documente:
Declaraţia de suprafaţă 2011 – IPA - Online - în care fermierul A. a declarat şi a semnat
că utilizează suprafaţa de 216,20 ha, cu următoarele culturi: legume proaspete – 0,10 ha, plante
de nutreţ – 0,60 ha şi 215,50 ha – fânețe/pășuni naturale - document inexact, întrucât atestă un
aspect nereal și anume, faptul că în anul agricol 2011, fermierul persoană fizică A...
folosește/utilizează în mod legal, suprafaţa de 216,20 ha pășune.
Potrivit art. 7 alin. (1) lit. f) OUG nr. 125/2006 documentele doveditoare privind
utilizarea terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale
dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune,
contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere sau altele asemenea.
În dovedirea dreptului de utilizare a terenului agricol, inculpatul A. nu a prezentat nici
un document care să dovedească dreptul său de utilizare legală a pășunii, în calitate de persoană
fizică, având în vedere că cererea de subvenții/2011 a fost formulată în numele persoanei fizice
A.
Inculpatul a anexat, în copie, contractul de închiriere pășune nr.1845 din 04.05.2011
care este însă, încheiat între Comuna X., în calitate de proprietar, şi Asociaţia Crescătorilor de
Animale C., în calitate de chiriaş, având ca obiect „folosinţa imobilului, terenul în suprafaţă
totală de 354,26 ha”, și nu cu solicitantul subvenției, persoana fizică A.
Or, persoana îndreptățită să obțină subvenții este utilizatorul terenului, astfel că persoana
care formulează cererea trebuie să facă dovada că deține/utilizează legal pășunea, condiție de
eligibilitate, fără de care nu poate fi aprobată cererea de subvenții pe suprafață.
Contractul de închiriere păşune nr. 1845 din 04.05.2011, depus de către inculpatul A.,
la APIA – CJ, în dosarul cererii unice de plată aferente campaniei agricole 2011, în scopul
dovedirii dreptului de utilizare a terenului pentru care solicită sprijin financiar este un document
inexact, în privinţa identităţii şi existenţei chiriaşului, având în vedere faptul că atât la dosarul
licitaţiei organizate de către Primăria X., pentru atribuirea păşunii, cât şi la dosarul cererii unice
de plată pentru anul 2011, depus la APIA – CJ, nu se regăseşte vreun document care să ateste
constituirea sau existența, în realitate, a Asociației Crescătorilor de Animale C., în condițiile în
care inculpatul a depus o copie de pe un contract de societate civilă privind constituirea acestei
asociaţii care nu este înregistrat la nici una din instituţiile abilitate ale statului, iar din relaţiile
solicitate, nu s-a confirmat/dovedit existenţa acestei asociaţii-societăţi civile din punct de
vedere juridic.
Inexistenţa entităţii Asociaţia Crescătorilor de Animale C. a fost confirmată prin
adresele nr. 15.461/08.11.2016 a APIA – CJ, nr. 17422/28.10.2016 a DSVSA și nr.
../31.10.2016 a Judecătoriei Rădăuţi.
Astfel, potrivit adresei nr. ../31.10.2016 a Judecătoriei Rădăuți, instituția s-a aflat în
imposibilitate de a transmite copii ale documentelor care au stat la baza înregistrării Asociației
Crescătorilor de Animale C. și Asociației C.-, întrucât din verificările efectuate, la
Compartimentul Registratură –Arhivă și în Registrul asociațiilor și fundațiilor, acestea nu au
fost identificate.
Potrivit adresei nr. 17422/28.10.2016 a DSVSA, în urma verificărilor efectuate, s-a
constatat că Asociația Crescătorilor de animale C. și Asociația C. nu sunt înscrise în Registrul
Național al Exploatațiilor și nici cu efective de animale nu figurează înregistrate în SNIIA în
perioada 2011-2014.
Potrivit adresei nr. 15461/08.11.2016 a APIA CJ, din verificările efectuate, nici una
dintre entitățile Asociația Crescătorilor de animale C. și Asociația C. nu sunt înscrise în
Registrul Fermierilor (Registru Unic de Identificare) cu coduri de identificare fermier ID.
Din evidențele APIA CJ, unicul fermier și, de asemenea, titular al cererilor de plată
campaniile 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015, prin care a solicitat sprijin financiar și pe
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suprafețele de pășuni comunale care aparțin unității administrativ teritoriale X. este A.
(denumirea fermierului extrasă din Registrul fermierilor modificat în campania 2014, inițial,
numele a fost de A).; identificat prin ID fermier persoană fizică – RO 270212567, cu CNP: ...
și cont bancar deschis pe CNP persoană fizică la ... BANK SA – filiala ...
În adresă, s-a mai arătat faptul că fermierul A. a atașat cererilor de plată un contract de
societate civilă de constituire a societății C. iar ca document de utilizare a pășunii comunale,
pentru care a solicitat plăți pe suprafață, contractul de închiriere încheiat între entitatea
Asociația Crescătorilor de Animale C. și Primăria comunei X.
Prin adresa nr. 53048/16.08.2017, ANAF – AJFP a comunicat că în evidențele instituției
nu figurează înregistrat un contract de societate civilă pentru societatea C.
Anexa nr. 2/2011 la formularul tip de cerere unică de plată pe suprafaţă care reprezintă
declaraţie de eligibilitate pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/închiriate de la
consiliile locale/comunale/orăşeneşti/municipale şi prin care fermierul A. declară pe propria
răspundere următoarele:
- pentru suprafaţa de 206 ha teren păşune închiriată de la Consiliul Local al comunei X.,
a solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţine pentru păşunatul acestora.
- dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a fost obţinut
în baza contractului de închiriere nr. 1845/04.05.2011, anexat cererii unice de plată pe suprafaţă
2011.
- în conformitate cu tabelul de mai jos, pentru suprafeţele de păşune obţinute de la CL
al comunei X. va asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0,3 UVM /ha păşune.
Conform tabelului inserat în Anexa nr. 2/2011, fermierul A. a declarat că deţine un
număr total de 275 animale – tauri, vaci şi alte bovine, precum şi ovine – care, raportat la o
suprafaţă de 216,20 ha teren păşune, rezultă că asigură o încărcătură de păşunat de 0,84
UVM/ha.– document inexact, întrucât din probele administrate a rezultat că inculpatul A., la
momentul depunerii cererii unice de plată pe suprafaţă 2011, deţinea, conform adresei nr. 14281
din 11.09.2017 a DSVSA, numai un număr de 10 bovine, astfel încât nu putea asigura
încărcătura de păşunat de cel puţin 0,3 UVM/ha păşune - condiţie de eligibilitate obligatorie.
- Declaraţie/2011 cuprinzând un tabel cu un număr de 54 persoane, printre care, inclusiv
inculpatul, care ar deţine în total, un număr de 275 animale (189 bovine și 86 ovine), document
pe care inculpatul l-a depus la APIA pentru dovedi faptul că asigură o încărcătura de pășunat
de cel puțin 0,3 UVM/ha pășune – document falsificat prin contrafacerea semnăturilor unor
persoane menţionate în tabel şi totodată, cu conţinut nereal, întrucât conţine menţiuni
neconforme cu adevărul, referitoare la calitatea persoanelor de membri ai Asociației și acordul
acestora de a-l împuternici pe inculpatul A. să depună cerere de subvenţie în numele lor.
Înscrisul intitulat DECLARAŢIE depus în copie, de inculpatul A., reprezintă acordul a
54 persoane care ar deține calitatea de membri ai Asociației C. (fără a se menţiona denumirea
acesteia) pentru ca inculpatul A., reprezentant al Asociaţiei, să depună la APIA cererea unică
de plată pe suprafaţă, în campania 2009 (deși declarația a fost depusă în dosarul aferent
campaniei 2011), în numele lor şi că nu vor depune cereri de plată în nume propriu pentru
suprafeţele indicate de inculpatul A., în cerere.
În tabelul inserat în acest document, au fost menţionate: numele/prenumele, CNP –ul a
54 de persoane, numărul de animale deţinute de fiecare dintre acestea, numărul card-ului de
exploataţie şi semnăturile lor, după cum urmează: .....
Aspectul referitor la întrunirea calității de membri ai Asociației crescătorilor de animale
C. reprezentată de inculpat, de către o parte din persoanele înscrise în tabel, s-a apreciat că este
nereal. Astfel, potrivit probelor administrate, nici un document nu atestă înființarea unei
Asociații a crescătorilor de animale din comuna X. cu denumirea C., această formă de
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organizare – Asociație – obligând, în primul rând, la înregistrarea ei, în Registrul asociațiilor și
fundațiilor, ținut de instanța competentă.
Or, Judecătoria Rădăuți, prin adresa nr. 1337 din 31.10.2016 a comunicat faptul că nici
„Asociația Crescătorilor de animale C.” și nici „Asociația C.” nu au fost identificate înregistrate
în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
Prin adresa cu nr. 15.461 din 08.11.2016 APIA – CJ a transmis faptul că niciuna dintre
entitățile: Asociaţia crescătorilor de animale C.” ori „Asociaţia C.” nu sunt înscrise în registrul
fermierilor (Registrul Unic de Identificare) cu coduri de identificare fermier (ID).
La solicitarea DNA – ST, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
a comunicat prin adresa nr. 17422 din 28.10.2016 faptul că „Asociaţia crescătorilor de animale
C.” și „Asociaţia C.” nu sunt înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor și nici nu figurează
în SNIIA cu efective de animale în perioada 2011 – 2014.
În ipoteza în care inculpatul ar fi dorit să constituie o asociere simplă de persoane, de
tipul unei societăți civile, cu privire la care a depus 2 contracte atât la Primăria X., cu prilejul
licitației publice organizate pentru închirierea pășunii comunale cât și la APIA CJ, în vederea
obținerii de subvenții pe suprafață, ar fi trebuit să formuleze, în primul rând cererea de sprijin,
în numele acestei asocieri de persoane și nu, în numele unei entități de tipul Asociație, practic
inexistentă, iar pentru ca actul de înființare al societății civile să fie opozabil terților și să poată
face dovada înființării în realitatea, a unei astfel de forme de organizare, trebuia înregistrat la
organul fiscal competent sau întocmit într-o formă autentică, notarială, sau olografă cu dată
certă și semnat de membrii constituenți.
Or, în cauză, s-a dovedit că nici Societatea civilă C. nu e înregistrată la vreo instituție
competentă a statului, iar contractul de societate civilă nu prezintă elemente minime care să
permită identificarea acestei societăți în circuitul civil și cuprinde semnături în fals ale unor
persoane care nu își recunosc calitatea de membri ai formei de asociere respective.
Mai mult, o societate civilă/asociere simplă nu putea participa nici la licitația publică
pentru închirierea pășunii comunale întrucât nu poate fi înscrisă în Registrul Național de
Exploatații, potrivit normelor în vigoare explicate mai sus, deci nu îndeplinește condiția de
eligibilitatea a asigurării unei încărcăturii minime pe pășunat.
Persoanele care sunt menționate individual cu un anumit număr de animale nu pot
dovedi această condiție de eligibilitate pentru că nu fac parte dintr-o formă de asociere legal
constituită.
Martorul .. a susținut în declarația din data de 03.05.2015, că în anul 2011, reține că s-a
înscris în Asociația C., sens în care a lăsat la sediul Primăriei X. copii după actul de identitate
și după pașapoartele animalelor pe care le deține în gospodărie. În privința semnăturilor de pe
înscrisurile care i-au fost prezentate de organele de urmărire penală, martorul a precizat
următoarele: cred că doar semnătura de pe anexa la cap. III al contractului de societate civilă
îmi aparține. Celelalte semnături de pe înscrisurile prezentate nu-mi aparțin și nu au fost
executate de către mine.
Martorul a mai declarat că, în perioada 2011-2014, a primit o singură dată ajutor
financiar de la APIA, pe care l-a încasat personal de la ghișeu și că numărul animalelor pe care
le deținea la acea dată, consemnat în documente, este cel real.
Fiind reaudiat la data de 4.05.2017, martorul a declarat că prin înscrierea sa în Asociația
C. în anul 2011 el înțelege faptul că la solicitarea inculpatului A., i-a dat acestuia, în incinta
primăriei, copii după actul de identitate și după pașapoartele animalelor sale, precizând însă că
nu reține să fi semnat vreun document care să ateste înscrierea în vreo asociație ori calitatea de
membru și nu reține să fi semnat vreun documente de constituire a societății civile C.
La întrebarea procurorului dacă a semnat contractul de înființare a societății C., martorul
a răspuns că nu a semnat vreun astfel de document. De asemenea, semnăturile din tabelul din
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anul 2011 și 2012, existente în dosarele de subvenție, nu-i aparțin. Nu cunoaște nimic despre
subvențiile încasate de inculpatul A. în numele Asociației C.
Martorul .. a declarat atât în cadrul audierii din data de 03.05.2017 cât și cu prilejul
reaudierii din data de 04.05.2017, faptul că nu are cunoștință despre înființarea Asociației C.,
nu cunoaște ce obiect de activitatea are această asociație, semnăturile din dreptul numelui său
de pe înscrisurile prezentate de organele de urmărire penală nu-i aparțin, nu a semnat contractul
de societate civilă C., nu cunoaște ce reprezintă acest documente și nici ce subvenții a obținut
A. de la APIA CJ. Nu a semnat documentele din dosarele de subvenție pe anii 2011-2014, unde
figurează numele său.
Martorul ... a declarat că nu a avut calitatea de asociat al Asociației C., nu a semnat
vreun înscris în acest sens și nici documente din dosarele de subvenție pe anii 2011-2014 ale
Asociației, care i-au fost prezentate de organele de urmărire penală. Ceea ce ține minte este că
în perioada respectivă, la un moment dat i-a predat primarului comunei X., copii după buletinul
de identitate și pașapoartele animalelor.
Martorul .. a declarat că nu a avut calitatea de asociat al Asociației C., nu a semnat vreun
înscris în acest sens, vreun contract de societate civilă cu această denumire și nici documente
din dosarele de subvenție pe anii 2011-2014 ale Asociației, unde figurează numele său.
Martorul .. a precizat că nu a avut calitatea de asociat al Asociației C., semnăturile din
dreptul numelui său de pe documentele prezentate de organele de urmărire penală nu îi aparțin,
nu i-a dat nimănui copii de pe pașapoartele animalelor pe care le deține în gospodărie și nu
cunoaște nimic despre subvențiile obținute de inculpat în perioada 2011-2014, de la APIA CJ.
Totodată, nu a semnat vreun document intitulat contract de societate civilă privind înființarea
Asociației C.
Martorul ... a declarat că în cursul anului 2011, la cererea reprezentanților Primăriei X.
a fost de acord să facă parte din societatea civilă C. reprezentată de inculpatul A., context în
care a înmânau fotocopii ale actului său de identitate și ale pașapoartelor animalelor pe care le
avea în gospodărie, precizând însă că semnătura de pe documentul intitulat Declarație/2011 nui aparține.
Martorul ..., fiind audiat la data de 24.05.2017, a declarat că, în cursul anului 2011, a
fost întrebat dacă vrea să facă parte dintr-o asociație privind creșterea animalelor, fiind de acord
cu propunerea, precizând însă, că nu a semnat vreun document de înscriere în asociație sau care
să ateste calitatea de membru și nu știe de cine era reprezentată asociația. Semnăturile din
dreptul numelui său de pe documentele prezentate de organele de urmărire penală nu-i aparțin.
Martorul ...fiind audiat la data de 19.05.2017, a declarat că nu a făcut parte din Asociația
C., nu a semnat documente privind constituirea unei societăți civile și nici pe cele folosite de
inculpat pentru obținerea de subvenții.
Martorul ... a declarat că s-a înscris în Asociația C., la cererea lui A., precizând însă, că
nu a semnat vreun document privind societatea civilă C.
Martorii ... au declarat, de asemenea, că nu au făcut parte din Asociația C., nu au semnat
documente privind constituirea unei societăți civile cu această denumire și nici cele folosite la
obținerea subvențiilor de către inculpatul A., în perioada vizată.
Martorii au mai precizat că nu cunosc împrejurările în care a fost înființată Asociația C.
și nici cum a fost numit A., reprezentant/administrator al acestei asociații, nu cunosc nimic
despre Societatea C. și nici despre sprijinul financiar obținut de inculpatul A., de la APIA – CJ,
în anul 2011, iar semnătura din dreptul numelui, de pe înscrisul intitulat Declaraţie, din dosarul
cererii unice de plată/2011 nu le aparține.
Declarațiile martorilor care au declarat că nu au semnat documentul în litigiu au fost
confirmate de concluziile Raportului de constatare grafică efectuat în cauză.
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De asemenea, declarația martorului ... care a susţinut că a semnat documentul intitulat
Declarația/2011 a fost infirmată de concluziile specialiștilor.
Astfel, prin Ordonanța nr. 24/P/2015 din data de 06.09.2017, s-a dispus efectuarea unei
constatări grafice de către specialişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean– Serviciul
Criminalistic, având următorul obiectiv:
„Dacă semnăturile din dreptul numelui martorilor: .... de pe înscrisul denumit
„DECLARAŢIE” din dosarul cererii unice de plată aferent campaniei 2011, au fost executate
de către persoanele în cauză”.
Din concluziile Raportului de constatare criminalistică nr. 203.404 din 29.09.2017,
întocmit de Serviciul Criminalistic al I.P.J., au rezultat următoarele:
Semnătura de la rubrica „Semnătură fermier” din dreptul numelui .. reproduce o
semnătură executată de numitul ...
Semnăturile de la rubrica „Semnătură fermier” din dreptul numelui următoarelor
persoane: ..., de pe înscrisul denumit „Declaraţie” din dosarul cererii unice de plată aferent
campaniei 2011 nu reproduc semnături executate de persoanele în cauză.
Nu s-a putut stabili dacă semnăturile executate la rubrica „Semnătură fermier” din
dreptul numelui următoarelor două persoane: ... reproduc sau nu reproduc semnăturile executate
de persoanele în cauză, din considerentele specificate în capitolul „IV. Examinări-Constatări,
pct. 6 şi 8”.
Referitor la aceste aspecte, specialiștii criminaliști au arătat că examinând semnătura în
litigiu aparținând numitului ..., s-a constatat că prezintă trasee suprapuse, fapt ce împiedică
examinarea separată a acesteia, cât și examinarea comparativă cu semnăturile executate de susnumit.
Aceleași considerente au fost expuse și cu privire la semnătura aparținând numitului ...
Așadar, din probele administrate a rezultat că inculpatul A. a creat practic, aparența
constituirii unei asociații de crescători de animale din care ar face parte aceste persoane în
calitate de asociați, cu scopul de a dovedi asigurarea încărcăturii minime de pășunat pe suprafața
de pășune pentru care inculpatul solicitase subvenție.
„Contract de societate civilă”, datat 05.04.2011, în copie, care reprezintă un înscris
olograf (tehnoredactat), prin care se atestă constituirea societății civile C. și în cuprinsul căruia
se prevede că societatea civilă s-a constituit în conformitate cu prevederile Codului civil
referitoare la societatea civilă şi ale art. 2 din Legea nr. 36/1991 astfel cum a fost modificat prin
art. 14 din OUG nr. 125/2006.
Înscrisul respectiv poartă un număr de înregistrare la Primăria X., 1493/05.04.2011,
precum și ștampila primăriei, însă din verificările efectuate asupra registrelor de corespondență
ale primăriei pentru anul 2011, a rezultat că acest număr de înregistrare corespunde unui alt
document, respectiv, o adeverință cu suprafața de teren deținută de o persoană pe nume ..., sens
în care a fost întocmit procesul-verbal de consultare documente din data de 28.11.2017.
De asemenea, potrivit adresei nr. 7115/13.12.2017 a Primăriei X., la numărul de
înregistrare 1493/05.04.2011 din Registrul de intrare-ieșire corespondență (volumul I/2011) a
fost alocat unei adeverințe emise numitei .. din comuna X. cu privire la suprafața de teren cu
care aceasta figurează în Registrul Agricol, ediția 2007-2011, vol. IV, poziția 7.
În consecință, a rezultat că respectivul contract de societate civilă nu a fost înregistrat la
Primăria X.
S-a apreciat că documentul este inexact, în înțelesul legii penale, întrucât prin folosirea
lui în dosarul de subvenție/2011, inculpatul a intenționat să denatureze realitatea, creând
aparența constituirii unei asociații a crescătorilor de animale, sub forma unei societăți civile,
din care ar face parte un număr de asociați, persoane fizice care dețin animalele necesare, în
vederea asigurării condiției de eligibilitate privind încărcătura pe pășunat, în condițiile în care
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s-a dovedit că, în realitate, societatea civilă/asocierea nu există din punct de vedere juridic și
civil. Inexistența entității Asociația Crescătorilor de Animale C. a fost confirmată de probele
administrate în cauză.
Astfel, potrivit adresei nr. 1337/31.10.2016 a Judecătoriei Rădăuți, instituția s-a aflat în
imposibilitate de a transmite copii ale documentelor care au stat la baza înregistrării Asociației
Crescătorilor de Animale C. și Asociației C., întrucât din verificările efectuate, la
Compartimentul Registratură –Arhivă și în Registrul asociațiilor și fundațiilor, acestea nu au
fost identificate.
Potrivit adresei nr. 17422/28.10.2016 a DSVSA, în urma verificărilor efectuate, s-a
constatat că Asociația Crescătorilor de animale C. și Asociația C. nu sunt înscrise în Registrul
Național al Exploatațiilor și nici cu efective de animale nu figurează înregistrate în SNIIA în
perioada 2011-2014.
Potrivit adresei nr. 15461/08.11.2016 a APIA CJ, din verificările efectuate, entitățile
Asociația Crescătorilor de animale C. și Asociația C. nu sunt înscrise în Registrul Fermierilor
(Registru Unic de Identificare) cu coduri de identificare fermier ID.
Din evidențele APIA CJ, unicul fermier și, de asemenea, titular al cererilor de plată
campaniile 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015, prin care a solicitat sprijin financiar și pe
suprafețele de pășuni comunale care aparțin unității administrativ teritoriale X. este A.
(denumirea fermierului extrasă din Registrul fermierilor modificat în campania 2014, inițial,
numele a fost de A.) identificat prin ID fermier persoană fizică – ... și cont bancar deschis pe
CNP persoană fizică la ... BANK SA – filiala ...
În adresă, s-a mai arătat faptul că fermierul A. a atașat cererilor de plată un contract de
societate civilă de constituire a societății C. iar ca document de utilizare a pășunii comunale,
pentru care a solicitat plăți pe suprafață, contractul de închiriere încheiat între entitatea
Asociația Crescătorilor de Animale C. și Primăria comunei X.
S-a constatat astfel, că practic acest contract de societate civilă nu figurează înregistrat
sau luat în evidențele niciunei instituții, fiind folosit de inculpat, direct în dosarul de
subvenție/2011, pentru a obține necuvenit, subvenții pe suprafață.
Fiind un înscris olograf, persoanele care figurează ca semnatare ale contractului ar fi
trebuit să cunoască despre împrejurările înființării societății civile și întocmirii contractului,
însă, potrivit declarațiilor susținute în cursul urmăririi penale, aceste aspecte nu sunt cunoscute
martorilor ale căror semnături apar pe contract.
Un înscris olograf, în copie, cu titlul „contract de societate”, datat tot 05.04.2011 prin
care se constituie societatea C., în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 36/1991 astfel
cum a fost modificată prin Legea nr. 139/2007, fără număr de înregistrare la nici o instituţie.
Cele două contracte au formă de tipizate, au fost completate cu menţiuni olografe şi au
conţinut diferit.
Aceste documente conțin semnături falsificate ale persoanelor care figurează cu
calitatea de asociați.
În cauză, au fost audiaţi martorii: ..., persoane ale căror nume apar la finalul
„Contractului de Societate Civilă”, în calitate de asociaţi ai societăţii C..
Cu prilejul audierii, martorul ... a declarat faptul că: în primăvara anului 2011, s-a înscris
în societatea civilă C., dându-i inculpatului A. copii ale actului său de identitate şi după
paşapoartele animalelor pe care le deţinea fără însă a-şi aminti dacă a întocmit sau semnat vreun
documente referitor la calitatea sa de asociat al acestei societăţi.
Fiindu-i prezentat contractul de societate civilă prin care se înfiinţează societatea C.,
martorul .. a declarat faptul că semnătura din dreptul numelui său nu-i aparţine, nu cunoaşte
împrejurările în care a fost întocmit acest document, ce reprezintă şi la ce a fost folosit.
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Martorii ... au declarat că nu sunt asociaţi ai societăţii C. nu cunosc detalii cu privire la
modul cum a fost constituită această societate iar semnăturile din dreptul numelui lor, nu le
aparțin.
Martorul .., în declaraţia din data de 05.05.2017 a precizat faptul că nu a făcut parte din
societatea C. şi nu cunoaşte împrejurările în care aceasta a fost înfiinţată. Deşi prin anul 2011
i-a dat inculpatului A. copii după actul său de identitate şi după cardul de exploataţie, nu a
întocmit, nu a semnat şi nu deţine vreun document referitor la societatea în cauză.
Fiindu-i prezentat contractul de societate civilă prin care se înfiinţează societatea C.,
martorul .. a declarat faptul că semnătura din dreptul numelui său, nu-i aparţine.
Martorul .., a declarat faptul că nu este asociat, nu cunoaşte cum s-a înfiinţat şi cine este
reprezentantul societăţii civile C..
Fiindu-i prezentat contractul de societate civilă prin care se înfiinţează societatea C.,
martorul a declarat faptul că semnătura din dreptul numelui său, nu-i aparţine.
Martorul ..., a declarat că nu este asociat, nu cunoaşte cum s-a înfiinţat şi cine mai face
parte din societatea civilă C., iar semnătura din dreptul numelui său, nu-i aparţine şi nu cunoaşte
nimic despre aceste contract.
În același sens, a declarat și martorul .. ., la data de 04.05.2017.
Declaraţiile martorilor menţionaţi mai sus, referitoare la faptul că nu au semnat înscrisul
intitulat „contract de societate civilă” au fost confirmate şi de Raportul de constatare
criminalistică nr. 202.344 din 09.06.2017 al Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J., din
concluziile căruia a rezultat că:
Nu s-a putut stabili dacă semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit
„contract de societate civilă” reproduce sau nu reproduce o semnătură executată de numitul ...
Nu s-a putut stabili dacă semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit
„contract de societate civilă” reproduce sau nu reproduce o semnătură executată de numitul
....Semnătura din dreptul numelui .. de pe înscrisul denumit „contract de societate civilă” nu
reproduce semnătura executată de numitul ....
Nu s-a putut stabili dacă semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit
„contract de societate civilă” reproduce sau nu semnătura executată de numitul …
Semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit „contract de societate civilă”
nu reproduce semnătura executată de numitul ...
Imposibilitatea stabilirii dacă semnăturile din dreptul numelor martorilor ... de pe
înscrisul „contract de societate civilă” le aparțin acestora - a fost justificată în cuprinsul
Raportului de constatare criminalistică nr. 202.344 din 09.06.2017 în capitolul IV examinări –
constatări, după cum urmează:
Pct.1.1 „Examinând semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit contract
de societate civilă am constatat că prezintă trasee suprapuse fapt ce împiedică examinarea
separată a acesteia, aspect ce nu permite realizarea unui examen comparativ nici cu semnăturile
executate de numitul ...
Examinarea separată presupune, printre altele, stabilirea succesiunilor cronologice a
grafismelor acesteia. Întrucât traseele semnăturii sunt suprapuse, iar înscrisul este în copie, nu
s-a putut stabili succesiunea cronologică a traseelor semnăturii”.
Pct.2.1 „Examinând semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit contract
de societate civilă am constatat că prezintă trasee suprapuse fapt ce împiedică examinarea
separată a acesteia, aspect ce nu permite realizarea unui examen comparativ nici cu semnăturile
executate de numitul ....
Examinarea separată presupune, printre altele, stabilirea succesiunilor cronologice a
grafismelor acesteia. Întrucât traseele semnăturii sunt suprapuse în partea incipientă a
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semnăturii, iar înscrisul este în copie, nu s-a putut stabili succesiunea cronologică a traseelor
semnăturii”.
Pct.4.1 „Examinând semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit contract
de societate civilă am constatat că prezintă trasee suprapuse fapt ce împiedică examinarea
separată a acesteia, aspect ce nu permite realizarea unui examen comparativ nici cu semnăturile
executate de numitul ....
Examinarea separată presupune, printre altele, stabilirea succesiunilor cronologice a
grafismelor acesteia. Întrucât traseele semnăturii sunt suprapuse, iar înscrisul este în copie, nu
s-a putut stabili succesiunea cronologică a traseelor semnăturii”.
Al doilea înscris „contract de societate”, depus în copie de inculpat, la dosarul cererii
unice de plată pentru campania 2011, prevede constituirea societăţii C., în conformitate cu
prevederile art. 2 din Legea nr. 36/1991 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 139/2007 şi
este structurat în 10 articole după cum urmează:
Art. 1 – Părţile contractante, din conţinutul căruia reiese faptul că un număr de 30
persoane respectiv : A... în calitate de asociaţi, au convenit pentru o asociere simplă.
Art. 2 – Durata Contractului, care prevede că societatea C. se înfiinţează pe o durată de
5 ani începând cu data de 05.04.2011,
Art. 3 – Aportul asociaţilor, prevede aportul în bunuri mobile sau imobile ale unui număr
de 50 persoane, respectiv: ......
În dreptul fiecărui asociat au fost trecute animalele aduse ca aport în societate.
Art. 6 – Administrarea societăţii, din conţinutul căruia reiese că administrarea societăţii
se încredinţează unui administrator unic, în persoana inculpatului A. care îşi va exercita
atribuţiile în baza unui contract de administrare încheiat cu societatea.
Art. 10 – Clauze finale, din conţinutul căruia rezultă că înscrisul – „contract de societate”
a fost încheiat la data de 05.04.2011.
În partea finală a „contractului de societate” se regăsesc numele şi semnăturile unui
număr de 14 persoane în calitate de asociaţi respectiv: .....
S-a constatat că, la începutul contractului, sunt menționate 30 persoane care au calitatea
de asociaţi şi care au convenit să se asocieze, în cuprinsul actului, se enumeră aportul în bunuri
mobile şi imobile a unui număr de 50 de persoane, iar în final, contractul este semnat de 14
asociaţi.
Şi acest înscris, „contract de societate” depus de inculpat la APIA – CJ este un document
fals şi inexact întrucât conţine semnături executate în fals şi aspecte nereale referitoare la
constituirea societăţii C. precum şi la calitatea de asociaţi ai acestei societăţi a unor persoane
fizice.
Astfel, din concluziile Raportului de constatare criminalistică nr. 202.344 din
09.06.2017 al Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J., au rezultat următoarele:
Semnătura din dreptul numelui .. de pe înscrisul denumit „contract de societate” nu
reproduce o semnătură executată de numitul ...,
Semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit „contract de societate” nu
reproduce o semnătură executată de numitul ..,
Semnătura din dreptul numelui .. de pe înscrisul denumit „contract de societate” nu
reproduce semnătura executată de numitul ...
Nu se poate stabili dacă semnătura din dreptul numelui .. de pe înscrisul denumit
„contract de societate” reproduce sau nu semnătura executată de sus-numit.
Semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit „contract de societate” nu
reproduce semnătura executată de sus-numit,
Semnătura din dreptul numelui A. de pe înscrisul denumit „contract de societate”
reproduce o semnătură executată de numitul A.
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Imposibilitatea stabilirii dacă semnătura din dreptul numelui martorului ... de pe
înscrisul „contract de societate” aparține acestuia - a fost justificată în cuprinsul Raportului de
constatare criminalistică nr. 202.344 din 09.06.2017, în capitolul IV examinări – constatări, pct.
4.2, după cum urmează: „Examinând semnătura din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit
contract de societate am constatat că prezintă trasee suprapuse fapt ce împiedică examinarea
separată a acesteia, aspect ce nu permite realizarea unui examen comparativ nici cu semnăturile
executate de numitul ...
Examinarea separată presupune, printre altele, stabilirea succesiunilor cronologice a
grafismelor acesteia. Întrucât traseele semnăturii sunt suprapuse, iar înscrisul este în copie, nu
s-a putut stabili succesiunea cronologică a traseelor semnăturii”.
Nici cu privire la Asociaţia Crescătorilor de Animale C. şi nici cu privire la societatea
civilă C., nu se regăsesc la dosarul de subvenție/2011, actul constitutiv şi nici statutul acestor
două entități.
Analiza aspectului privind realitatea menţiunilor referitoare la numărul de animale
deţinute de către fiecare persoană din tabelul inserat în înscrisul „declaraţie” nu prezintă
relevanţă în cauză, atâta timp cât s-a dovedit că cea mai mare parte din aceste persoane nici nu
trebuiau să se găsească în acel tabel, pentru că nu sunt membri ai vreunei asociaţii reprezentată
de inculpatul A., nu au semnat acel înscris, nu l-au împuternicit pe inculpatul A. să solicite
subvenţie de la APIA – CJ şi mai mult decât atât, entităţile Asociaţia Crescătorilor de Animale
C. şi societatea C. nu există.
Având în vedere că la dosar, inculpatul A. a depus o serie de card-uri de exploataţie ale
unor persoane menţionate în tabelul inserat în înscrisul „Declaraţie”, care însă nu recunosc că
fac parte din vreo asociaţie şi nici că au semnat tabelul, coroborat cu faptul că din informaţiile
transmise de DSVSA Suceava rezultă că numărul de animale din tabel, coincide cu numărul de
animale trecut în Baza Naţională de Date, rezultă posibilitatea ca inculpatul, în demersul său
infracţional, să fi obţinut aceste date de la fermieri, pentru a le folosi la APIA – CJ, fără a le
aduce la cunoştinţă, acestor persoane, scopul utilizării respectivelor card-uri.
Prin Decizia nr. 2439542/17.12.2011 de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de
sprijin pe suprafaţă – campania 2011, inculpatul A., în calitate de persoană fizică, a beneficiat
de suma totală de 277.582,23 lei pentru suprafața de 216 ha. pășune, în cadrul următoarelor
scheme de plată:
Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS, pentru suprafaţa determinată la plată de
216,20 ha, suma de plată 46.349,90 lei, Plata Naţională Directă Complementară – PNDC,
pentru suprafaţa determinată de 0,7 ha, suma de 98,87 lei, Zonă Montană Defavorizată – ZMD,
pentru suprafaţa determinată de 216,20 ha, suma de 66.398,55 lei, Agromediu Pachet 1, pentru
suprafaţa determinată de 215,5 ha, suma 113.889,16 lei, Agromediu Pachet 2, pentru suprafaţa
determinată de 205,69 ha, suma 50.845,75 lei.
Campania 2012
Din analiza actelor dosarului de subvenţie predat în original de APIA CJ, a rezultat
faptul că, la data de 09.03.2012, inculpatul A. a depus la APIA - CJ, cererea unică de plată pe
suprafaţă 2012, înregistrată sub nr. SV-6281, prin care a solicitat, în nume propriu, în calitate
de persoană fizică, subvenție pentru suprafața de 216,20 ha, declarând că deţine un număr total
de 213 bovine , 69 ecvidee și 120 ovine.
Anexat la cerere, inculpatul A. a depus următoarele documente:
Declaraţia de suprafaţă 2012 – IPA Online - prin care fermierul A. a declarat şi a semnat
că utilizează suprafaţa de 216,20 ha teren după cum urmează: în comuna X. – 5,22 ha (0,10 ha.
legume proaspete, 0,60 ha plante nutreţ şi 3,82 ha pajişti permanente utilizate în comun, în
comuna Y – 5,99 ha. pajişti permanente utilizate în comun iar în comuna .. – 204,99 ha. pajişti

77

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

permanente comunale utilizate individual - document inexact pentru că face referire la faptul
că în anul agricol 2012, fermierul A. utilizează în mod legal, suprafaţa de 216,20 ha teren.
în condițiile în care, în dovedirea dreptului de folosinţă a terenului agricol, inculpatul A.
nu a prezentat vreun document încheiat în nume propriu, ci a depus în copie, contractul de
închiriere păşune nr.1845 din 04.05.2011 încheiat între Comuna X., în calitate de proprietar, pe
de o parte şi Asociaţia Crescătorilor de Animale C., în calitate de chiriaş, pe de altă parte, având
ca obiect „folosinţa imobilului, terenul în suprafaţă totală de 354,26 ha.
Atât la dosarul licitației organizate de Primăria X., pentru atribuirea păşunii, cât şi la
dosarul cereri unice de plată pentru anul 2012, nu s-a regăsit niciun document care să ateste
constituirea sau existenţa Asociaţiei Crescătorilor de Animale C..
Inexistența entității Asociația Crescătorilor de Animale C. a fost confirmată prin
adresele nr. 15.461/08.11.2016 a APIA – CJ, nr. 17422/28.10.2016 a DSVSA și nr.
1337/31.10.2016 a Judecătoriei Rădăuți. De asemenea, prin adresa nr. 53048/16.08.2017,
ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor Publice a comunicat faptul că în evidențele
instituției, nu figurează înregistrat un contract de societate civilă pentru societatea C.
Inculpatul a mai depus în dosarul de subvenție/2012 următoarele înscrisuri:o adeverință
cu antetul „Judeţul .. - Primarul comunei X.”, fără număr de înregistrare, nedatată, nesemnată
şi neştampilată, înscris tipizat ce poartă o menţiune olografă cu numele A. fără însă a avea vreo
rubrică completată ori vreo altă menţiune; adeverința nr. 944/09.03.2012 emisă de Primăria X.
din care rezultă că inculpatul A. figurează înscris pe anul 2012 în Registrul Agricol al comunei
X., cu suprafaţa agricolă în proprietate de 4 ha şi 5 ari, constând în fâneţe, livezi şi teren arabil,
o adeverință eliberată de Primăria X., pe numele inculpatului A., fără număr de înregistrare,
nedatată, nesemnată, neștampilată şi necompletată, copie a unei file dintr-un registru agricol
din care rezultă că în perioada 2007 – 2009, inculpatul A. deținea suprafața totală de 11,64 ha.
teren (arabil, fânețe, pășuni, etc.).
Aceste adeverințe nu au dovedit însă, dreptul de utilizare al persoanei fizice A. asupra
terenului în suprafață de 216,20 ha, pentru care acesta a depus cererea unică de plată pe
suprafaţă pentru campania agricolă 2012.
Anexa nr. 2/2012 - Declaraţie de eligibilitate pentru suprafeţele de păşune concesionate/
arendate/închiriate de la consiliile locale/comunale/orășenești/municipale prin care fermierul
A. declară pe propria răspundere că "pentru suprafeţele de păşune închiriate de la Consiliul
Local X. în baza contractului de închiriere nr. 1845/04.05.2011 anexat cererii unice de plată pe
suprafaţă 2012 am solicitat drept de utilizare în baza animalelor deținute" document inexact,
întrucât persoanele menţionate în anexă nu sunt membri ai Asociaţiei C., Asociaţia nu există ca
entitate, iar cererea de subvenţii a fost depusă în numele persoanei fizice A..
Din tabelul cu efectivul de animale pe specii şi categorii, şi transformarea lor în UVM
a rezultat o încărcătură de 1 UVM/ha.
Anexat declaraţiei de eligibilitate, fermierul a depus Tabelul 1 - cu proprietarii/
deţinătorii de animale care păşunează pe suprafaţa de pajişte declarată în care sunt menţionate
numele/prenumele a 53 de persoane şi numărul de animale pe specii/categorii/vârste, deţinute
de fiecare dintre acestea, persoane care nu fac parte din Asociația Crescătorilor de Animale C.
și care susțin că nu l-au împuternicit pe inculpat să solicite și să obțină subvenții pe suprafață,
în numele lor, ca membri ai asociației.
Scopul urmărit de inculpat prin depunerea acestor documente este acela de a dovedi că
prin numărul de animale deținute de respectivele persoane este asigurată încărcătura pe pășunat.
- declaraţia - Anexa nr. 13/2012 , reprezintă acordul a 8 persoane, pretinși membri ai
asociaţiei (fără a se menţiona denumirea acesteia) pentru ca inculpatul A., reprezentant al
asociaţiei, să depună la APIA CJ, cererea unică de plată pe suprafaţă, în campania 2012, în
numele lor, ca membri ai asociației și angajamentul că nu vor depune cereri de plată în nume
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propriu pentru suprafeţele indicate de inculpatul A. în cerere (fila 79, vol. VII d.u.p.). –
declarație falsă şi inexactă întrucât conține semnături executate în fals şi aspecte nereale
referitoare la calitatea de membri ai Asociației C., reprezentată de inculpat și la faptul că l-au
împuternicit pe acesta, să depună cereri de subvenție, în numele asociației.
Astfel, în Anexa nr. 13/2012, au fost trecute, într-un tabel, numele/prenumele, CNP –
urile şi semnăturile a 8 persoane: ....
Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, au rezultat următoarele aspecte:
Martorul .., în declaraţia din data de 04.05.2017 a precizat faptul că semnătura din
dreptul numelui său de pe Anexa nr. 13/2012 nu-i aparţine. Nu are cunoştinţă despre înscrisurile
ce au fost întocmite în numele Asociaţiei Crescătorilor de Animale C. şi nici despre ce sume de
bani au fost încasate în perioada 2011 – 2014 de la APIA – CJ.
Deși martorul a susținut inițial, că în 2011, s-a înscris într-o Asociație cu denumirea C.,
fiind întrebat de procuror ce înțelege prin sintagma înscriere în asociație, martorul a răspuns că,
în primăvara anului 2011, în incinta primăriei, i-a dat numitului A., xerocopii după actul său de
identitate și pașapoartele animalelor pe care le deținea în gospodărie, însă a preciza că nu a
semnat actul de constituire a societății, nu reține să fi semnat vreun document care să-i ateste
calitatea de membru al asociației și nu cunoaște nimic despre subvențiile pe suprafață obținute
de A. în perioada 2011-2014, nesemnând nici un document referitor la subvenții. În privința
eventualelor documente pe care le-a semnat ulterior, martorul nu cunoaște scopul folosirii și
nici conținutul acestora. Martorul a declarat că nu a semnat contractul de societate civilă de
înființare a societății C. și nici documentele din dosarul de subvenție/2012, Anexa 13/2012. În
anul 2013, a participat la activități de întreținere a pășunii., fiind plătit de viceprimarul comunei
și nu, de către inculpatul A. Nu cunoaște ce sume de bani au fost încasate de către inculpat, de
la APIA CJ, cu titlu de subvenții pe suprafață.
Martorul .., în declaraţia din data de 04.05.2017, a precizat faptul că semnătura din
dreptul numelui său de pe Anexa nr. 13/2012 nu-i aparţine. Nu are cunoştinţă despre subvenţiile
obţinute de inculpatul A. de la APIA - CJ, în perioada 2011 – 2014. De asemenea, martorul a
declarat că nu este asociat în cadrul societății civile C., nu cunoaște nimic în legătură cu această
societate, nu a semnat vreun document de înființare a acesteia și nu are cunoștință despre
subvențiile obținute de inculpatul A. în perioada 2011-2014. Acesta a precizat că nu i-a dat
inculpatului, documente privind animalele pe care le deține în gospodărie, nu a semnat nici un
înscris referitor la subvenții, nu a participat la lucrări de întreținere a pășunii comunale, el având
pășune proprietate personală.
Din declarațiile martorilor ... a rezultat că semnăturile din dreptul numelor lor de pe
Anexa nr. 13/2012 nu le aparțin, nu cunosc ce reprezintă acest document și nici scopul folosirii
lui. Numiţii .. nu au putut fi audiaţi întrucât sunt decedaţi, conform extraselor de deces depuse
la dosar.
Prin Ordonanța nr. 24/P/2015/19.05.2017, s-a dispus efectuarea unei constatări grafice,
de către specialiști din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean– Serviciul Criminalistic.
Din concluziile Raportului de constatare criminalistică nr. 202.239/27.06.2017, au
rezultat următoarele: Semnătura din dreptul numelui.., de pe înscrisul denumit Anexa nr.
13/2012 nu a fost executată de titular, Semnătura din dreptul numelui .., de pe înscrisul denumit
Anexa nr. 13/2012 nu a fost executată de titular, Semnătura din dreptul numelui ..., de pe
înscrisul denumit Anexa nr. 13/2012 nu a fost executată de titular, Semnătura din dreptul
numelui .., de pe înscrisul denumit Anexa nr. 13/2012 nu a fost executată de titular.
La dosarul campaniei 2012, se regăsesc aceleași contracte depuse și în anul 2011:
contractul de închiriere păşune nr.1845/04.05.2011 în copie, încheiat între Comuna X. și
Asociația Crescătorilor de Animale C., având ca obiect „folosinţa imobilului, terenul în
suprafaţă totală de 354,26 ha, format din trupurile de păşune ..., Luncile ..., imobil aparţinând
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domeniului public al comunei X., situat pe raza teritorială a comunei .., document inexact,
având în vedere faptul că atât la dosarul licitaţiei organizate de către Primăria X., pentru
atribuirea păşunii, cât şi la dosarul cererii unice de plată pentru anul 2012, depus la APIA – CJ,
nu se regăseşte niciun document justificativ a statutului juridic al Asociaţiei Crescătorilor de
Animale C., respectiv act de constituire/înfiinţare, documente de înregistrare fiscală sau
documente din care să reiasă că este înregistrată în RNE.
Potrivit acestui contract, dreptul de folosinţă/utilizare a păşunii aparţine Asociaţiei
Crescătorilor de Animale C. reprezentată de inculpatul A., şi nu, fermierului care a solicitat
subvenţii în campania 2012, persona fizică A.
Astfel fermierul solicitant A. nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiei de eligibilitate
privind dovedirea dreptului de folosinţă/utilizare a păşunii.
Contractul de societate civilă prin care se constituie societatea C. - document fals şi
inexact întrucât conţine semnături executate în fals şi aspecte nereale referitoare la constituirea
societăţii C., existenţa acestei entităţi şi calitatea de asociaţi ai societăţii, a unor persoane fizice.
Martorii ... ale căror nume apar la finalul „contractului de societate civilă”, în calitate de
asociaţi ai societăţii C. .. au declarat că nu sunt asociaţi ai societăţii C. .., nu cunosc detalii cu
privire la modul cum a fost constituită această societate iar semnăturile din dreptul numelui lor,
nu le aparţin.
Prin Decizia nr. 2150597/26.11.2012 de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de
sprijin pe suprafaţă — campania 2012, inculpatului A., în calitate de persoană fizică, a
beneficiat de suma totală de 287.491,15 lei în cadrul următoarelor scheme de plată: Schema de
plată unică pe suprafaţă - SAPS, pentru suprafaţa determinată la plată de 216.2 ha, cu suma de
plată 52.930,38 lei; Plata Naţionala Directă Complementară - PNDC1 pentru suprafaţa
determinată de 0.7 ha cu suma de 102,93 lei: Zonă Montană Defavorizată – ZMD, pentru
suprafaţa determinată de 216,2 ha. suma de 67.353,56 lei Agromediu - Pachet 1, pentru
suprafaţa determinată de 215,5 ha. cu suma de 115.527,22 lei: Agromediu - Pachet 2, pentru
suprafaţa determinată de 205.69 ha, cu suma de 51.577,06 lei.
Campania 2013
Din analiza actelor dosarului de subvenţie predat în original de APIA – C.J., a rezultat
faptul că la data de 04.03.2013, inculpatul A. a depus la APIA - CJ, cererea unică de plată pe
suprafaţă 2013, înregistrată sub nr. SV-311, prin care a solicitat, în nume propriu, în calitate de
persoană fizică, sprijin pentru suprafața de 216,20 ha, declarând că deţine un număr total de 11
bovine. Anexat la cerere, inculpatul A. a depus următoarele documente:
Declaraţia de suprafaţă 2013 – IPA - prin care fermierul A. a declarat şi a semnat că
utilizează suprafaţa de 216,20 ha teren după cum urmează: com. X. – 5,22 ha (0,10 ha. legume
proaspete, 0,60 ha. plante de nutreţ şi 3,82 ha. pajişti permanente utilizate în comun), com.–
5,99 ha pajişti permanente utilizate în comun şi com. ... – 204,99 ha pajişti permanente
comunale utilizate individual, document inexact, pentru că face referire la faptul că în anul
agricol 2013, fermierul A. utilizează în mod legal, suprafaţa de 216,20 ha teren.
Astfel, în dovedirea dreptului de folosinţă a terenului agricol, inculpatul A. nu a
prezentat vreun document încheiat în nume propriu, ci a anexat cererii unice de plată, în copie,
contractul de închiriere pășune nr. 1845/04.05.2011 încheiat între Comuna X. şi Asociaţia
Crescătorilor de Animale C., având ca obiect folosinţa terenului în suprafaţă totală de 354,26
ha.
Din verificările efectuate în cauză, nu a fost identificat niciun document care să ateste
constituirea sau existenţa Asociaţiei Crescătorilor de Animale C.
Inexistenţa entităţii Asociaţia Crescătorilor de Animale C. a fost confirmată de adresele
nr.15.461/08.11.2016 a APIA – CJ , nr. 17422/28.10.2016 a DSVSA şi nr. 1337/31.10.2016 a
Judecătoriei Rădăuţi:
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adeverința nr. 1166/04.03.2013 prin care Primăria comunei X. adevereşte că inculpatul
A. figurează înregistrat pe anul 2013 la nr. de rol nominal unic 1415 şi înscris în registrul agricol
tip I, vol. IX, poziţia nr. 31, satul X., nr. 378A, cu suprafaţa agricolă în proprietate de 4,5 ha.
adeverința nr. 1381/04.03.2013 prin care Primăria comunei Y adeverește că inculpatul
A. figurează înregistrat pe anul 2013 la nr. de rol nominal unic 1487 şi înscris în registrul agricol
tip II, vol. 7, poziţia nr. 30a, satul .., nr. 864A, cu suprafaţa agricolă în proprietate de 6,40 ha.
adeverinţa nr. 844/05.03.2013 eliberată de Primăria comunei .. prin care se adevereşte
că Primăria X. reprezentată prin inculpatul A., figurează înregistrată pe anul 2013 la nr. de rol
nominal unic 1219 şi înscris în registrul agricol tip III, vol. XIII, poziţia nr. 41, loc. X., nr.
378A, jud. Suceava, cu suprafaţa agricolă în proprietate de 205,69 ha.
înscrisuri care însă, nu dovedesc dreptul de utilizare al fermierului, persoană fizică, A.
asupra terenului în suprafaţă de 216,20 ha, pentru care s-au solicitat subvenții în campania
agricolă 2013.
Declaraţie, Anexa nr. 13/2013, în original, prin care membrii asociaţiei (fără a fi
completat denumirea acesteia), conform tabelului inserat, declară că sunt de acord ca inculpatul
A., reprezentant desemnat/numit al asociaţiei, să depună la APIA cererea unică de plată pe
suprafaţă, în campania 2013, în numele lor, şi că nu vor depune cereri de plată în nume propriu
pentru suprafeţele indicate de inculpatul A., în cerere – declarație falsă și inexactă întrucât
conține semnături executate în fals şi aspecte nereale referitoare la calitatea de membri ai
asociaţiei reprezentată de inculpat şi la faptul că l-au împuternicit pe acesta, să depună cereri de
subvenţie în numele asociaţiei.
Astfel, în Anexa nr. 13/2013 sunt trecute, într-un tabel, numele/prenumele, CNP –ul şi
semnăturile a 22 persoane: ....
Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, au rezultat următoarele aspecte:
Martorul .., a declarat faptul că nu este asociat al asociaţiei reprezentată de inculpatul
A., nu are cunoştinţă despre subvenţiile obţinute de acesta, de la APIA - CJ, în calitate de
reprezentant al Asociaţiei C., iar semnăturile din dreptul numelui său, de pe înscrisurile aflate
în dosarele cererilor unice de plată pentru campaniile 2011 – 2014, inclusiv de pe Anexa nr.
13/2013 nu îi aparţin.
Martorul .., a declarat că în cursul anului 2013, la solicitarea inculpatului A. a semnat
un tabel dar nu cunoaşte nimic în legătură cu asociaţia reprezentată de către inculpat şi sprijinul
financiar de care a beneficiat de la APIA – CJ . Semnătura din dreptul numelui său de pe Anexa
13 / 2013 a fost executată de el.
Martorul .., a declarat că nu a făcut parte din Asociaţia C., sau din altă asociaţie, dar
semnătura din dreptul numelui său de pe înscrisul Anexa nr. 13/2013 îi aparține, însă nu poate
preciza împrejurările în care a executat această semnătură.
Martorul ..., a declarat că nu a făcut parte din Asociaţia C., sau din altă asemenea
asociaţie, iar semnătura din dreptul numelui său, nu îi aparţine.
Martorul .., a declarat faptul că în cursul anului 2011, s-a înscris în Asociația C. în
calitate de asociat, preşedinte fiind inculpatul A. a semnat o serie de documente însă semnăturile
din dreptul numelui său de pe înscrisul Anexa 13/2013 şi de pe Contractul de Societate Civilă,
care se regăsesc în dosarul cererii unice de plată pentru campania 2013, nu îi aparţin.
Martorul .., a declarat că în cursul anilor 2011-2014, nu a avut calitatea de asociat în
cadrul societății C. , nu cunoaşte care este obiectul de activitate al acestei societăţi şi de către
cine este reprezentată.
Semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile ce i-au fost prezentate şi care sau regăsit în dosarele cererilor unice de plată aferente campaniilor agricole 2011-2014, nu-i
aparţin.
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Martorul .., a declarat că în perioada 2011 – 2014, nu a avut calitatea de asociat în cadrul
societăţii C. şi nici la vreo altă societate.
Semnătura din dreptul numelui său de pe înscrisul Anexa nr. 13/2013 îi aparţine, dar nu
poate preciza motivul şi scopul pentru care a executat acea semnătură.
Martorul .., a declarat că nu cunoaşte cum a fost înfiinţată Asociaţia C. şi cum a fost ales
inculpatul A., reprezentant al acesteia. În anul 2012 sau 2013 i-a dat fratelui său ... un număr de
3 bovine pe care le deţinea în gospodărie pentru a fi păşunate pe păşunea comunală a comunei
X. însă nu a semnat sau întocmit vreun document pentru a se înscrie în vreo asociaţie a
crescătorilor de animale.
Fiindu-i prezentat înscrisul Declaraţie, Anexa nr. 13 din dosarul cererii de plată al APIA
– CJ, aferent campaniei 2013, martorul ... a declarat că semnătura din dreptul numelui său nu-i
aparţine dar crede că a fost executată de către fratele său .. pentru a putea păşuna animalele la
munte.
Martorul .., a declarat că în perioada 2011 – 2014 a făcut parte din Asociaţia C., în anul
2011, a mers la domiciliul inculpatului A. şi s-a înscris în asociaţie, împrejurare în care a şi
semnat o serie de documente. Martorul i-a dat inculpatului A. şi copii ale actului său de
identitate şi card-ul de exploataţie.
Fiindu-i prezentat înscrisul Declaraţie, Anexa nr. 13/2013, martorul .. a declarat că
semnătura din dreptul numelui său îi aparţine dar nu cunoaşte ce reprezintă şi în ce împrejurări
a semnat acel document.
Martorul .., a declarat că nu cunoaşte nimic despre Asociaţia C., nu ştie cum a fost
înfiinţată şi cum a fost numit inculpatul A. reprezentant al acesteia. De asemenea, martorul a
declarat că nu a făcut parte din această asociaţie, iar în perioada anilor 2011- 2014, animalele
deţinute au fost păşunate pe păşunea aparţinând comunei Y .
Fiindu-i prezentat înscrisul Declaraţie, Anexa nr. 13 /2013, martorul .. a declarat că
semnătura din dreptul numelui său nu îi aparţine şi nu ştie ce reprezintă acest document şi la ce
a fost folosit.
Numitul ..., trecut în Anexa nr. 13/2013, a decedat la data de 19.12.2012, astfel încât, la
data de 04.03.2013 când inculpatul A. a depus cererea unică de plată aferentă campaniei
agricole 2013 şi Anexa nr. 13/2013, ... era decedat şi implicit, nu putea să semneze înscrisul în
cauză, semnătura din dreptul numelui său nefiind executată de el.
Numitul .. a decedat la data de 29.06.2016, conform extrasului de deces depus la dosar.
Numitul .. a decedat la data de 27.01.2014, conform extrasului de deces depus la dosar.
Potrivit Raportului de Constatare Criminalistică nr. 202.239 din 07.06.2017 al
Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ: Semnătura de pe Anexa nr. 13/2013 nu a fost executată
de numitul ...; Semnătura de pe Anexa nr. 13/2013 nu a fost executată de numitul ...; Semnătura
de pe Anexa nr. 13/2013 nu a fost executată de numitul ..; Semnătura de pe Anexa nr. 13/2013
a fost probabil executată de numitul ....
Potrivit Raportul de Constatare Criminalistică nr. 203.538 din 03.10.2017 al Serviciului
Criminalistic din cadrul I.P.J.: Semnăturile din dreptul persoanelor .. și ... de pe Anexa nr.
13/2013 au fost executate de sus-numiţii ; Semnătura din dreptul numelui .. de pe Anexa nr.
13/2013 a fost probabil executată de numitul ...,
Cu privire la acest aspect, la pct. 5.1, capitolul IV EXAMINĂRI CONSTATĂRI al
Raportului de Constatare Criminalistică nr. 203.538 din 03.10.2017 al Serviciului Criminalistic
din cadrul IPJ, s-a menţionat faptul că: „Examinând semnătura de la rubrica Semnătură fermier
din dreptul numelui .. de pe documentul denumit Anexa nr. 13 Declaraţie, din dosarul cererii
unice de plată aferent campaniei agricole 2013 am constatat că se aseamănă cu semnăturile
executate de numitul .. însă, din cauza faptului că semnătura în litigiu prezintă o structură cu o
complexitate mai mare decât cea a semnăturilor executate de numitul .. (în sensul că are în
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componenţă şi mai multe grafisme de ordin individual) nu s-a putut stabili cu certitudine autorul
grafic. Semnăturile din dreptul numelui persoanelor: ... de pe Anexa nr. 13/2013 nu au fost
executate de persoanele în cauză.
Anexa nr. 2/2013 la formularul tip de cerere unică de plată pe suprafaţă care reprezintă
Declaraţie de eligibilitate pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/închiriate de la
consiliile locale/comunale/orăşeneşti/municipale, din data de 04.03.2013, referitor la
suprafeţele de teren utilizate şi la numărul de animale care să asigure încărcătura minimă de
păşunat, pentru ca cerea de plată să fie eligibilă - document inexact, din următoarele motive:
Astfel, în Declaraţia de eligibilitate din data de 04.03.2013, a fost completat doar punctul
B – conformitate GAEC – pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu, de la
Consiliul Local) unde inculpatul A. a bifat că se obligă să utilizez pajiştea prin păşunat şi prin
cosit iar Tabelul nr. 2, (inserat în Anexa nr. 2/2013), cu efectivul de animale pe specii şi
categorii şi transformarea lor în UVM, nu este completat.
Anexat declaraţiei de eligibilitate, inculpatul A. a depus Tabelul 1 – cu proprietarii/
deţinătorii de animale care păşunează pe suprafaţa de pajişte declarată în care sunt menţionate
numele/prenumele a 22 persoane şi numărul de animale, pe specii/categorii/vârste, deţinute de
fiecare dintre aceştia.
În susţinerea informaţiilor din Tabelul nr. 2, (inserat în Anexa nr. 2/2013), inculpatul A.
a depus copiile C.I., copiile cardurilor de exploataţie şi Declaraţiile privind numărul de animale
deţinut de fiecare dintre cele 22 de persoane menționate în tabelprintre care: Declaraţie în
numele ... din data de 06.03.2013, Declaraţie în numele... din data de 07.03.2013 Declaraţie în
numele .. din data de 10.03.2013, Declaraţie în numele .. din data de 11.03.2013, Declaraţie în
numele .. din data de 08.03.2013, Declaraţie în numele .. din data de 08.03.2013, Declaraţie în
numele .. din data de 10.03.2013, Declaraţie în numele .. din data de 08.03.2013, Declaraţie în
numele .. din data de 10.03.2013, Declaraţie în numele .. din data de 11.03.2013,
înscrisuri falsificate prin contrafacerea semnăturilor persoanelor în cauză, aspect care a
rezultat din Raportul de Constatare Criminalistică nr. 202.239 din 07.06.2017 al Serviciului
Criminalistic din IPJ, care a concluzionat: Semnătura de pe înscrisul denumit Declaraţie, din
dosarul cererii de plată aferent campaniei 2013, întocmită în numele martorului ..(la data de
06.03.2013) nu a fost executată de numitul .., Semnătura de pe înscrisul denumit Declaraţie, din
dosarul cererii de plată aferent campaniei 2013, întocmită în numele martorului .. (la data de
07.03.2013) nu a fost executată de numitul .., Semnătura de pe înscrisul denumit Declaraţie, din
dosarul cererii de plată aferent campaniei 2013, întocmită în numele martorului ... (la data de
10.03.2013) nu a fost executată de numitul ..
Totodată, din concluziile Raportului de Constatare Criminalistică nr. 203.538 din
03.10.2017 al Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J., (f 3-29, vol. VI d.u.p.). a rezultat că:
- Semnătura de pe documentul numit Declaraţie ..din 10.03.2013 din dosarul cererii de
plată aferent campaniei 2013, a fost executată de numitul ...,
- Semnăturile de pe documentele denumite: Declaraţie .. din 11.03.2013, Declaraţie ..
din 08.03.2013, Declaraţie .. din 08.03.2013, Declaraţie .. din 10.03.2013, Declaraţie ..din
08.03.2013 şi Declaraţie ..din 11.03.2013 din dosarul cererii unice de plată aferent campaniei
agricole 2013 nu au fost executate de către persoanele în cauză.
acelaşi contract de închiriere păşune nr. 1845 din 04.05.2011, încheiat între Comuna X.
şi Asociaţia Crescătorilor de Animale C., având ca obiect „folosinţa terenului în suprafaţă totală
de 354,26 ha, format din trupurile de păşune .. ., imobil aparţinând domeniului public al
comunei X., situat pe raza teritorială a comunei .. jud. .”,document inexact, din următoarele
motive: nu face dovada dreptului de folosinţă/utilizare a păşunii de către fermier solicitant A.;
atât la dosarul licitaţiei organizate de către Primăria X., pentru atribuirea păşunii, cât şi la
dosarul cereri unice de plată pentru anul 2013, depus la APIA – CJ ., nu se regăseşte statutul
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juridic al Asociaţiei Crescătorilor de Animale C., ori vreun act de constituire/înfiinţare a
Asociaţiei, nici documente de înregistrare fiscală sau documente din care să reiasă că Asociaţia
este înregistrată în RNE.
Contractul de Societate Civilă prin care se atestă constituirea societăţii C. - document
fals și inexact întrucât conține semnături executate în fals şi aspecte nereale referitoare la
constituirea societăţii C. şi calitatea de asociaţi ai acestei societăţi, a unor persoane fizice.
Astfel, fiind audiaţi martorii ..., persoane ale căror nume apar la finalul „contractului de
societate civilă”, în calitate de asociaţi ai societăţii C., aceştia au declarat că nu sunt asociaţi ai
societăţii C. , nu cunosc detalii cu privire la modul cum a fost constituită această societate iar
semnăturile din dreptul numelui lor de pe contractul de societate nu le aparţin.
Asociaţia Crescătorilor de Animale C. şi Societatea C. nu există ca entităţi, nu sunt
înregistrate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Rădăuţi, conform adresei
instanţei nr. 1337 din 31.10.2016, în Registrul Național al Exploatațiilor, conform adresei nr.
17422 din 28.10.2016 a Direcției Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor, în
Registrul fermierilor, conform adresei nr. 15.461/08.11.2016 a APIA – CJ, și nici în evidențele
AJFP, potrivit adresei nr. 53048 din 16.08.2017 a AJFP.
Prin Decizia nr. 708689/10.09.2013 de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin
pe suprafaţă - campania 2013, inculpatului A., în calitate de persoană fizică, a beneficiat de
suma totală de 182028,9 lei în cadrul următoarelor scheme de plată: Zonă Montană
Defavorizată - ZMD, pentru suprafaţa determinată de 216.2 ha, suma de 51.769,49 lei;
Agromediu - Pachet 1, pentru suprafaţa determinată de 215,5 ha, cu suma de 89.074,45 lei;
Agromediu - Pachet 2, pentru suprafaţa determinată de 215,5 ha, cu suma de 41.184,96 lei.
Decizia nr. 2549949/11.12.2013 de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe
suprafaţă - campania 2013 inculpatului A., în calitate de persoană fizică, prin care se stabilesc
diferenţe faţă de decizia nr. 708689/10.09.2013, în suma totală de 181486,01 lei, în cadrul
următoarelor scheme de plată: Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS, pentru suprafaţa
determinată la plată de 216,2 ha, cu suma de plată 119889,83 lei; Plata Naţionala Directă
Complementară – PNDC, pentru suprafaţa determinată de 0,7 ha, cu suma de 65,59 lei; Zonă
Montană Defavorizată – ZMD, pentru suprafaţa determinată de 216,2 ha, suma de 17472,26
lei; Agromediu - Pachet 1, pentru suprafaţa determinată de 215,5 ha, cu suma de 29691,48 lei;
Agromediu - Pachet 2, pentru suprafaţa determinată de 215,5 ha, cu suma de 14366,85 lei.
Campania 2014
Din analiza actelor dosarului de subvenţie predat în original de APIA C.J., a rezultat
faptul că la data de 15.05.2014, inculpatul A. a depus la APIA - CJ, cererea unică de plată pe
suprafaţă 2014, înregistrată sub nr. SV64267, prin care a solicitat, în numele Asociaţiei C.,
subvenţie pentru suprafaţa de 261,29 ha, declarând că deţine un număr total de 12 bovine.
În formularul cererii de plată, la punctul 04 – Denumire forma de asociere simplă este
scris olograf „C.” iar la punctul 43 - Codul (codurile) exploataţiei/lor zootehnice din fermă/
gospodărie este menţionat un singur cod, respectiv RO .. care aparține, însă, inculpatului A.
S-a constatat că, spre deosebire de campaniile 2011-2013, când inculpatul A. a depus
cererile de subvenţie în numele său, ca persoană fizică, în campania agricolă 2014, acesta a
depus cererea de plată în numele Asociaţiei C.
Anexat la cerere, inculpatul A. a depus următoarele documente:
Declaraţia de suprafaţă 2014 – IPA - Online - prin care inculpatul a declarat suprafaţa
totală utilizată de 261,29 ha situată pe raza următoarelor localităţi: X. – 4,34 ha (din care pajişti
permanente utilizate individual 2,14 ha, pajişti permanente utilizate în comun 2,20 ha), Y – 5,99
ha pajişti permanente utilizate în comun şi Z – 250, 96 ha pajişti permanente comunale utilizate
individual, declarație inexactă, pentru că s-a făcut referire la faptul că în anul agricol 2014,
fermierul A., ID fermier RO: .. utilizează în mod legal, suprafaţa de 261,29 ha teren.
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Astfel, ca dovadă a dreptului de folosinţă, inculpatul A. a anexat cererii unice de plată,
în copie, Contractul de închiriere păşune nr.1845 din 04.05.2011 încheiat între Comuna X., în
calitate de proprietar şi Asociaţia Crescătorilor de Animale C., în calitate de chiriaş, având ca
obiect „folosinţa imobilului în suprafaţă totală de 354,26 ha.
Totodată, contractul de închiriere păşune nr. 1845 din 04.05.2011 este încheiat de o
asociaţie a crescătorilor de animale care s-a dovedit că nu există ca entitate.
Astfel, nu s-a regăsit niciun document care să ateste constituirea sau existenţa Asociaţiei
Crescătorilor de Animale C..
Inexistenţa entităţii Asociaţia Crescătorilor de Animale C. a fost confirmată şi de adresa
nr.15.461/08.11.2016 a APIA – CJ, adresa nr. 17422/28.10.2016 a DSVSA şi adresa nr.
1337/31.10.2016 a Judecătoriei Rădăuţi.
Adeverinţa nr. 1128/20.03.2014 eliberată de Primăria comunei Z, prin care se adevereşte
că Primăria comunei X. reprezentată prin A., figurează înregistrată pe anul 2014 la nr. de rol
nominal unic 1219 şi înscris în registrul agricol tipul III, vol. XIII, poziţia nr. 41, loc. X. nr.
378A, cu suprafaţa agricolă în proprietate de 354,60 ha.
Adeverinţa nr. 1364/17.03.2014 eliberată de Primăria comunei X., prin care se
adevereşte că inculpatul A. figurează înregistrat pe anul 2014 la nr. de rol nominal unic 1416 şi
înscris în registrul agricol tipul I, vol. IX, poziţia nr. 31, satul X., nr. 378A, cu suprafaţa agricolă
în proprietate de 4,5 ha.
Adeverinţa nr. 1898/18.03.2014 eliberată de Primăria comunei Y, prin care se
adevereşte că inculpatul A. figurează înregistrat pe anul 2014 la nr. de rol nominal unic 1487 şi
înscris in registrul agricol tipul 2. vol. 7, poziţia nr. 30, localitatea X. nr. 864A, cu suprafaţa
agricolă în proprietate de 6,40 ha.
Anexa nr. 2/2014 - Declaraţie de eligibilitate pentru suprafeţele de păşune concesionate/
arendate/închiriate de la consiliile locale/comunale/orăşeneşti/municipale, din data de
15.05.2014, document inexact, întrucât conţine aspecte nereale referitoare la numărul de
animale care ar trebui să asigure încărcătura minimă pe pășunat.
Astfel, în Anexa nr. 2/2014, inculpatul A. a bifat la punctul B – Conformitate GAEC –
pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la Consiliul Local) că se
obligă să utilizeze pajiştea prin păşunat şi prin cosit iar în Tabelul nr. 2, (inserat în Anexa nr.
2), cu efectivul de animale pe specii şi categorii şi transformarea lor în UVM, este menţionat
un număr total de 226 animale, suprafaţa de 261,29 ha şi UVM/ha de 0,47.
Pentru justificarea numărului de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3
UVM/ha pe suprafaţa de teren pentru care a solicitat sprijin financiar în campania agricolă 2014,
inculpatul A. a anexat înscrisul Tabel 1 – cu proprietarii/deţinătorii de animale care păşunează
pe suprafaţa de pajişte declarată în care sunt menţionate numele/prenumele, CNP-urile şi cardurile de exploataţie a 25 persoane şi numărul de animale, pe specii/categorii/vârste, deţinute de
fiecare dintre acestea, creând astfel aparenţa că aceştia ar face parte din Asociaţia în numele
căreia inculpatul a solicitat sprijin financiar în campania 2014 iar animalele pe care le deţin ar
păşuna pe suprafaţa de păşune pentru care s-a solicitat subvenție
În înscrisul denumit Tabel 1, anexat de inculpat la cererea unică de plată aferentă
campaniei agricole 2014, sunt menţionate olograf 25 de persoane respectiv: A., ...., cu CNP,
card-urile de exploataţie şi numărul de animale deținute de fiecare, pe specii/categorii/vârste,
însumând un număr de 118 bovine, 8 ecvine şi 100 ovine (total animale – 226) .
Deşi prin adresele nr. 2650 din 04.09.2017 şi nr. 2645 din 28.08.2017 Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a confirmat numărul de animale deţinute de către
persoanele trecute în Tabelul 1, menționat mai sus., şi teoretic inculpatul ar fi justificat
încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafaţa de teren pentru care a solicitat subvenţie,
practic înscrisul Tabel 1, anexă la Anexa nr. 2 la cererea unică de plată aferentă campaniei 2014,
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este un document inexact, întrucât conține aspecte nereale referitoare la calitatea de membri ai
Asociaţiei Crescătorilor de Animale C., a persoanelor în cauză.
Astfel, în declaraţia din data de 07.08.2017, martorul .. a precizat faptul că nu cunoaşte
cum a fost înfiinţată asociaţia şi cum a fost numit A., reprezentant al acesteia. Nu a semnat şi
nici nu a întocmit vreun document pentru a se înscrie în această asociaţie. Nu cunoaşte nimic
despre societatea C. şi nici nu a auzit despre această denumire.
Martorul .., fiind audiat la data de 08.08.2017 a declarat faptul că nu cunoaşte nimic cu
privire la Asociaţia C., nu ştie cum a fost înfiinţată şi cum a fost numit A. reprezentant al
acesteia. Nu a semnat şi nici nu a întocmit vreun document pentru a se înscrie în această
asociaţie şi nici nu a dat copii ale actelor sale de identitate sau după paşapoartele animalelor
deţinute, inculpatului A.
Martorul .., în declaraţia din data de 08.08.2017 a precizat faptul că în primăvara anului
2011 a mers la domiciliul inculpatului A. pentru a se înscrie în asociaţia crescătorilor de animale
pe care o reprezenta, ocazie cu care i-a înmânat acestuia copii ale actelor sale de identitate şi
adeverinţa medicului veterinar privind animalele deţinute, a semnat o serie de documente fără
a-şi aminti despre ce înscrisuri este vorba.
Martorul ..., fiind audiat la data de 05.05.2017 a declarat faptul că nu a făcut parte din
societatea C. . şi nu cunoaşte împrejurările în care aceasta a fost înfiinţată. Cu toate că în anul
2011 i-a înmânat inculpatului A. copii ale actului său de identitate şi card-ul de exploataţie, nu
a întocmit şi nu a semnat nici un fel de document referitor la această societate. Nu cunoaşte
nimic cu privire la subvenţiile obţinute de inculpatul A. sau asociaţia reprezentată de acesta de
la APIA CJ.
Martorul .., în declaraţia din data de 04.05.2017 a precizat faptul că în anul 2011 s-a
înscris în societatea civilă C. înmânându-i inculpatului A. copii ale actului său de identitate şi
ale paşapoartelor animalelor fără însă a,putea preciza dacă a semnat sau nu vreun document în
acest sens. Nu cunoaşte nimic despre subvenţiile obţinute de către inculpatul A., de la APIA, în
numele societăţii pe care o reprezintă. De asemenea, nu a întocmit şi nici nu a semnat vreun
înscris referitor la obţinerea de subvenţii agricole de la APIA de către inculpatul A..
Martorul .. , în declaraţia din data de 04.05.2017 a precizat faptul că nu este asociat al
societăţii civile C., nu cunoaşte cum s-a înfiinţat şi cine este reprezentantul acesteia. Nu a
întocmit şi nu a semnat vreun document care să ateste calitatea sa de asociat al acestei societăţi
şi nici nu cunoaşte nimic despre subvenţiile obţinute de la APIA CJ de către A., în calitate de
reprezentant al asociaţiei C., în perioada 2011– 2014.
Martorul .., fiind audiat la data de 07.08.2017 a declarat faptul că prin anul 2013 sau
2014 s-a înscris în Asociaţia C. reprezentată de inculpatul A., înmânându-i acestuia copii ale
actului său de identitate şi după paşapoartele animalelor deţinute, semnând ulterior o serie de
documente fără a putea preciza despre ce anume este vorba. Nu cunoaşte nimic despre
societatea C., însă a precizat că acestea sunt denumirile unor păşune ce aparţin Primăriei X.. De
asemenea, acesta nu cunoaşte nimic despre subvenţiile obţinute de inculpatul A. de la APIA –
CJ ca reprezentant al Asociaţiei C..
Martorul .., fiind audiat la data de 22.08.2017, a declarat faptul că în perioada 2011 –
2015 nu a fost membru al Asociaţiei Crescătorilor de Animale C., nu cunoaşte cum a fost
înfiinţată aceasta şi nici cum a fost desemnat inculpatul A. reprezentant al acesteia. Nu a semnat
şi nici nu a încheiat vreun document pentru a se înscrie în această asociaţie. De asemenea,
martorul a menţionat faptul că nu cunoaşte nimic cu privire la societatea civilă C. şi nici despre
subvențiile obținute de la APIA, de către inculpatul A. în calitate de reprezentant al Asociaţiei.
Martora ..., în declaraţia din data de 22.08.2017 a precizat faptul că nu este şi nici nu a
fost, în perioada 2011 – 2015, membră a Asociaţiei Crescătorilor de Animale C., nu cunoaşte
cum a fost înfiinţată această asociaţie şi cum a fost desemnat inculpatul A., reprezentant al
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acesteia. Nu a încheiat şi nici nu a semnat vreo adeziune pentru a se înscrie în această asociaţie
şi nici nu cunoaşte nimic despre subvenţiile obţinute de la APIA de către A., în calitate de
reprezentant al Asociaţiei C., în perioada 2011 - 2014 .
Martorul .., fiind audiat la data de 22.08.2017, a declarat că în perioada 2011 – 2014, nu
a fost membru al Asociaţiei Crescătorilor de Animale C. şi nu cunoaşte nimic cu privire la
înfiinţarea asociaţiei şi numirea inculpatului A. ca reprezentant al acesteia.
De asemenea, martorul .. a declarat faptul că nu a întocmit sau semnat vreun document
pentru a se înscrie în această asociaţie şi nici nu are cunoştinţă despre subvenţiile obţinute de la
APIA, în perioada 2011 – 2014, de inculpatul A., ca reprezentant al asociaţiei crescătorilor de
animale.
Martorul .., în declaraţia din data de 30.05.2017 a precizat faptul că în perioada 2011 –
2014, nu a fost membru al societăţii C., iar semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile
ce se regăsesc la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA – CJ, de către inculpatul A.,
nu-i aparţin.
Martorul .., în declaraţia din data de 13.09.2017 a precizat faptul că în perioada 2011 –
2014 nu a avut calitatea de membru al asociaţiei C., nu a semnat vreo adeziune în acest sens iar
semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile ce se regăsesc la dosarele cererilor unice
de plată depuse la APIA – CJ, de către inculpatul A., nu-i aparţin.
Martorul .., fiind audiat la data de 18.05.2017, a declarat faptul că în perioada 2011 –
2014 nu a avut calitatea de asociat al societăţii C., nu cunoaşte ce reprezintă această societate
şi ce obiect de activitate are.
Martorul ..., în declaraţia din data de 04.05.2017, a precizat faptul că în perioada 2011
– 2014, nu a avut calitatea de asociat al societăţii C., nu a semnat vreo adeziune în acest sens
iar semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile ce se regăsesc la dosarele cererilor
unice de plată depuse la APIA – CJ, de către inculpatul A., nu-i aparţin.
„Contract de societate civilă” din care rezultă constituirea societăţii C. pe care inculpatul
A. l-a depus în dosarul cererii unice de plată 2014, similar ca în dosarele cererilor unice de plată
aferente anilor 2011, 2012 şi 2013, în copie document fals întrucât conține semnături executate
în fals şi aspecte nereale referitoare la constituirea societăţii C. şi la calitatea de asociat al acestei
societăţi, a persoanelor fizice menționate.
Din declaraţiile martorilor ale căror nume apar la finalul „Contractului de societate
civilă”, în calitate de asociaţi ai societăţii C. au rezultat următoarele aspecte:
Martorul .. a declarat faptul că în primăvara anului 2011, s-a înscris în societatea civilă
C. , dându-i inculpatului A. copii ale actului său de identitate şi de pe paşapoartele animalelor
pe care le deţinea fără însă a-şi aminti dacă a întocmit sau semnat vreun documente referitor la
calitatea sa de asociat al acestei societăţi.
Fiindu-i prezentat contractul de societate civilă prin care se înfiinţează societatea C. ,
martorul .. a declarat faptul că semnătura din dreptul numelui său nu-i aparţine, nu cunoaşte
împrejurările în care a fost întocmit acest document, ce reprezintă şi la ce a fost folosit.
Martorii ... au declarat că nu sunt asociaţi ai societăţii C., nu cunosc detalii cu privire la
modul cum a fost constituită această societate iar semnăturile din dreptul numelui lor nu le
aparțin.
Din concluziile Raportului de constatare criminalistică nr. 202.344 din 09.06.2017,
întocmit de Serviciul Criminalistic al I.P.J., a rezultat că: Nu se poate stabili dacă semnătura
din dreptul numelui ... de pe înscrisul denumit „contract de societate civilă” reproduce sau nu
reproduce o semnătură executată de numitul…, Nu se poate stabili dacă semnătura din dreptul
numelui .. de pe înscrisul denumit „contract de societate civilă” reproduce sau nu reproduce o
semnătură executată de numitul .., Semnătura din dreptul numelui .. de pe înscrisul denumit
„contract de societate civilă” nu reproduce semnătura executată de numitul ..., Nu se poate
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stabili dacă semnătura din dreptul numelui .. de pe înscrisul denumite „contract de societate
civilă” reproduce sau nu reproduce semnătura executată de numitul .., Semnătura din dreptul
numelui .. de pe înscrisul denumit „contract de societate civilă” nu reproduce semnătura
executată de numitul ...
Anexa nr. 4/2014, declaraţie și Tabelul nominal, la cererea unică de plată pe suprafață,
prin care membrii Asociaţiei C., conform tabelului inserat, declară că sunt de acord ca
inculpatul A., reprezentant desemnat/numit al asociaţiei, să depună la APIA cererea unică de
plată pe suprafaţă, în campania 2014, în numele lor, şi că nu vor depune cereri de plată în nume
propriu pentru suprafeţele indicate de inculpatul A., în cerere, document fals întrucât conţine
semnături executate în fals şi aspecte nereale referitoare la calitatea de membru al Asociaţiei
C., reprezentată de inculpat şi la faptul că l-au împuternicit pe acesta, să depună cereri de
subvenţie în numele asociaţiei.
Astfel, în Anexa nr. 4/2014, şi în Tabelul nominal, sunt trecute numele/prenumele, CNP
şi semnăturile unui număr de 25 persoane, după cum urmează: A., ....
Martorul .. a declarat faptul că nu este asociat al Asociaţiei reprezentată de inculpatul
A., nu are cunoştinţă despre subvenţiile obţinute de acesta, de la APIA - CJ, în calitate de
reprezentant al Asociaţiei C., iar semnăturile din dreptul numelui său, de pe înscrisurile aflate
în dosarele cererilor unice de plată pentru campaniile 2011 – 2014, inclusiv de pe Anexa nr.
4/2014 nu îi aparţin.
Martorul .., a declarat faptul că în cursul anului 2011, s-a înscris în asociaţia C. în calitate
de asociat, preşedinte fiind inculpatul A. a semnat o serie de documente însă semnătura din
dreptul numelui său de pe înscrisul Anexa nr. 4/2014 nu îi aparţine.
Martorul .. a declarat faptul că în cursul anilor 2011-2014 nu a avut calitatea de asociat
în cadrul societăţii C., nu cunoaşte care este obiectul de activitate a acestei societăţi şi de către
cine este reprezentată, iar semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile ce i-au fost
prezentate şi care se regăsesc în dosarele cererilor unice de plată aferente campaniilor agricole
2011-2014, nu-i aparţin.
Martorul ., a declarat faptul că în cursul anilor 2011-2014, nu a avut calitatea de asociat
în cadrul societăţii C. , nu cunoaşte care este obiectul de activitate a acestei societăţi şi de către
cine este reprezentată; semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile ce i-au fost
prezentate şi care se regăsesc în dosarele cererilor unice de plată aferente campaniilor agricole
2011-2014, nu-i aparţin.
Martorul .. a declarat faptul că nu a avut calitatea de asociat în cadrul societăţii C., nu
cunoaşte care este obiectul de activitate a acestei societăţi şi de către cine este reprezentată.
Animalele deţinute au fost crescute în gospodăria proprie. De asemenea, semnăturile din dreptul
numelui său de pe înscrisurile ce i-au fost prezentate şi care se regăsesc în dosarele cererilor
unice de plată aferente campaniilor agricole 2011-2014, nu-i aparţin.
Martorul .., a declarat faptul că în cursul anilor 2011-2014 nu a avut calitatea de asociat
în cadrul societăţii C. , nu a semnat nicio adeziune cu privire la această asociaţie şi nici nu i sa spus că ar face parte din asociaţie. Semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile ce
i-au fost prezentate şi care se regăsesc în dosarele cererilor unice de plată depuse de către
inculpat la APIA – CJ, nu-i aparţin.
Martorul .., a declarat faptul că în cursul anilor 2011-2014 nu a avut calitatea de asociat
în cadrul societăţii C., nu a semnat vreo adeziune pentru vreo asociaţie iar animalele din
gospodărie au fost păşunate pe păşunea pe care o deţinea
De asemenea, acesta a declarat că semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile
ce i-au fost prezentate şi care se regăsesc în dosarele cererilor unice de plată aferente
campaniilor agricole 2011-2014, nu-i aparţin.
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Martorul .., a declarat faptul că nu a avut calitatea de asociat în cadrul societăţii C.. În
anii 2011 sau 2012, le-a predat reprezentanţilor Primăriei X., o adeverinţă cu numărul de
animale deţinute dar în cu totul alt scop decât acela de a face parte dintr-o asociaţie de crescători
de animale. În cursul anului 2016 a aflat că pe raza comunei X., a funcţionat societatea C. al
cărei preşedinte a fost inculpatul A..
Semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile ce i-au fost prezentate şi care se
regăsesc în dosarele cererilor unice de plată depuse de inculpat la APIA – CJ, nu-i aparţin.
Martorul .. a declarat faptul că în cursul anilor 2011-2014, nu a avut calitatea de asociat
în cadrul societăţii C., nu a semnat vreo adeziune pentru vreo asociaţie şi nici nu i s-a adus la
cunoştinţă în vreun fel că ar face parte din această societate, semnăturile din dreptul numelui
său de pe înscrisurile ce i-au fost prezentate şi care se regăsesc în dosarele cererilor unice de
plată aferente campaniilor agricole 2011-2014, nu-i aparţin.
Martorul .. a declarat că în cursul anilor 2013 sau 2014 s-a înscris în Asociaţia C.
reprezentată de inculpatul A. pentru a avea unde să păşuneze animalele deţinute. I-a dat atunci
inculpatului o serie de documente dar nu cunoaşte detalii cu privire la constituirea acestei
asociaţi, păşunile închiriate de aceasta de la Primăria X. şi sprijinul financiar de care a beneficiat
de la APIA – CJ.
De asemenea, martorul a declarat că semnăturile din dreptul numelui său de pe
înscrisurile ce i-au fost prezentate şi care se regăsesc în dosarele cererilor unice de plată depuse
de inculpat la APIA, nu-i aparţin, fiind posibil ca semnătura să aparţină soţiei sau fiilor săi.
Martora .. a declarat faptul că în cursul anilor 2011-2015, nu a avut calitatea de asociat
în cadrul Asociaţiei Crescătorilor de animale C. şi nu cunoaşte nimic în legătură cu aceasta,
semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile ce i-au fost prezentate şi care se regăsesc
în dosarele cererilor unice de plată depuse de inculpatul A. la APIA nu-i aparţin.
Martorul .. a declarat că nu a avut calitatea de asociat în cadrul Asociaţiei C. şi nu a
semnat vreo adeziune pentru a se înscrie în această asociaţie, semnătura din dreptul numelui
său de pe înscrisul Declaraţie, anexa nr. 4, poziţia 7, din dosarul cererii de plată 2014, nu-i
aparţine.
Martorul .. a declarat faptul că în cursul anului 2011, a mers la domiciliul inculpatului
A. pentru a se înscrie în asociaţia reprezentată de acesta, C., împrejurare în care i-a înmânat
acestuia o serie de documente referitor la animalele deţinute. Nu cunoaşte detalii cu privire la
constituirea acestei asociaţii, închirierea păşunilor de la Primăria X. şi sprijinul financiar de la
APIA, de care a beneficiat asociaţia sau inculpatul A. şi nu deţine nici un fel de document care
să ateste calitatea sa de membru al Asociaţiei C..
De asemenea, martorul a declarat că semnătura din dreptul numelui său, de pe înscrisul
Tabel nominal, anexa nr. 4, poziţia 25, din dosarul cererii de plată 2014, nu-i aparţine.
Martorul .. a declarat faptul că nu a făcut parte din Asociaţia C., nu cunoaşte când a fost
înfiinţată aceasta şi nu a semnat vreo adeziune pentru a se înscrie în asociaţie.
În perioada 2011– 2014, animalele deţinute le-a păşunat pe păşunea aparţinând com. Y
De asemenea, martorul a declarat că semnătura din dreptul numelui său de pe înscrisul
Tabel nominal, anexa nr. 4, poziţia 17, din dosarul cererii de plată 2014, nu-i aparţine.
Din concluziile Raportului de Constatare Criminalistică nr. 202.239 din 07.06.2017 al
Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J. au rezultat următoarele: Numele ......... se identifică
în tabelele de pe înscrisurile denumite…Anexa nr. 4/2014…în dreptul cărora sunt executate
semnături. Semnăturile nu au fost executate de numitul ...
În Decizia nr. 2814652/11.09.2015 de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin
pe suprafaţă - campania 2014, persoanei A., se menţionează:
«Urmare analizării cererii de plată depusă de către dumneavoastră, a controalelor
administrative efectuate, s-au constatat o serie de neconformităţi cu privire la solicitant,
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documentele justificative ale statutului juridic al fermierului precum şi documentele care atestă
dreptul de utilizare a terenului.
Conform art. 5 din Ordinul MADR documentele care fac dovada utilizării legale a
pajiştilor permanente comunale, conform art. 7 alin (1) lit. f) din OUG 125/2006, sunt actele
doveditoare ale dreptului de proprietate, contractele de concesiune sau de închiriere încheiate
între consiliile locale şi crescătorii de animale, din care să reiasă suprafaţa utilizată, şi adeverinţa
eliberată de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol.
Solicitantul cererii de plată este A. în calitate de persoană fizică.
Ca dovadă a dreptului de utilizare pentru păşunea comunală a fost anexat cererii unice
de plată contractul de închiriere păşune cu nr. 1845/04.05.2011 încheiat între părţile
contractante Comuna X. şi Asociaţia Crescătorilor de Animale C., iar documentul justificativ
al statutului juridic al fermierului este contractul de societate civilă prin care se constituie
societatea „C.”.
În dovedirea utilizării păşunilor comunale închiriate, fermierul a prezintat adeverinţa
eliberată de Primăria comunei Z conform înscrisurilor din registrul agricol nr. 1128/20.03.2014
prin care se adevereşte că Primăria comunei X. prin reprezentant A. ca titular utilizează
suprafaţa de 354,6 ha păşune.»
Având în vedere aceste constatări, APIA – CJ a emis Decizia nr. 2814652/11.09.2015
prin care s-au stabilit faţă de fermierul A., sancţiuni multianuale şi excluderea de la plată.
Totodată, APIA – CJ, prin reprezentantul legal, având în vedere neregulile constatate cu
prilejul instrumentării cererii de acordare a sprijinului financiar pe suprafaţă, pentru anul 2014,
depusă în numele Asociaţiei C., a sesizat organele de urmărire penală prin adresa nr. 617 din
21.01.2015, plângerea fiind înregistrată la DNA sub nr. 24/P/2015 din 22.01.2015.
În aceste condiţii, actul material din 2014 al infracţiunii prev. de art. 181 alin. 1 din
Legea nr. 78/2000 a rămas în fază de tentativă.
Campania 2015
În primăvara anului 2015, inculpatul A. a continuat demersul său infracţional având ca
scop obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.
În acest sens, inculpatul a făcut demersurile necesare în vederea constituirii unei noi
societăţi cu denumirea Asociaţia Crescătorilor de Animale C., cu sediul în comuna X. (adresa
sa de domiciliu), acesta având calitatea de administrator.
Astfel, a fost întocmit înscrisul denumit Act constitutiv societate civilă nr. 1din data de
14.04.2015, document înregistrat la Primăria Comunei X. sub nr. 1531 din 14.04.2015 prin care
se constituie societatea: Asociaţia crescătorilor de animale C., cu sediul în com. X.
reprezentantă de A., cu funcția de administrator.
La data de 22.06.2015, inculpatul A. a depus din nou, la APIA - CJ, cererea unică de
plată pe suprafaţă 2015, înregistrată sub nr. SV51294, prin care a solicitat, în numele Asociației
C., subvenție pentru suprafața de 261,09 ha.
În formularul cererii de plată, la punctul 04 – Denumire forma de asociere simplă este
scris olograf „C.” iar la punctul 43Codul exploataţiei/lor zootehnice din fermă/gospodărie este
menţionat un singur cod, respectiv RO...care aparține însă, inculpatului A.
În formularul cererii de plată, la punctul 04 – Denumire forma de asociere simplă , nu
este scrisă nicio menţiune.
Anexat la cerere, inculpatul A. a depus următoarele documente: Declaraţia de suprafaţă
2015 – IPA - Online - în care inculpatul a declarat suprafaţa totală utilizată de 261,09 ha pajişti.
Inculpatul A. a anexat cererii unice de plată, în copie, același contract de închiriere
pășune nr.1845 din 04.05.2011 încheiat între Comuna X., şi Asociaţia Crescătorilor de Animale
C., având ca obiect „folosinţa imobilului, terenul în suprafaţă totală de 354,26 ha.
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Adeverința nr. 2554/27.05.2015 emisă de Primăria comunei X. din care reiese faptul că
inculpatul figurează în anul 2015 înregistrat la nr. de rol nominal unic 1416 precum şi înscris
în registrul agricol împreună cu membrii gospodăriei la tipul 1, vol. IX, poziţia 31, localitatea
X., cu suprafața 4,5 ha. un înscris intitulat Act constitutiv societate civilă nr. 1/14.04.2015,
înregistrat la Primăria comunei X. cu nr. 1531 din 14.04.2015 prin care se constituie societatea:
Asociaţia Crescătorilor de Animale C., reprezentată de A., cu funcţia de administrator document fals întrucât conţine semnături executate în fals şi aspecte nereale referitoare la
calitatea de membru al asociaţiei C., reprezentată de inculpat .
Cu toate că fermierul solicitant este societatea Asociaţia crescătorilor de animale C., nou
constituită la data de 14.04.2015, dovada dreptului de utilizare a pășunii este făcută cu același
contract de închiriere nr. 1845/04.05.2011 încheiat cu o asociație, cu aceeași denumire dar
constituită în aprilie 2011.
În privința societății Asociația Crescătorilor de Animale C., (care ar fi fost constituită
prin Actul constitutiv societate civilă nr. 1/14.04.2015) prin adresa cu nr. 15.461 din 08.11.2016
APIA – CJ a transmis faptul că niciuna din entităţile: „Asociaţia Crescătorilor de Animale C.”
şi „Asociaţia C. ” nu sunt înscrise în registrul fermierilor (Registrul Unic de Identificare) cu
coduri de identificare fermier (ID).
Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor a comunicat prin adresele
nr. 17422 din 28.10.2016 și nr. 18661/08.12.2017 faptul că „Asociația crescătorilor de animale
C.” şi „Asociaţia C. ” nu sunt înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi nici nu figurează
în SNIIA cu efective de animale în perioada 2011 – 2014 și nici în anul 2015.
Totodată, Judecătoria Rădăuți, prin adresa nr. 1337 din 31.10.2016 a comunicat faptul
că „Asociaţia Crescătorilor de Animale C.” şi „Asociaţia C. ” nu au fost identificate înregistrate
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Potrivit acestui document intitulat Act constitutiv societate civilă nr. 1/14.04.2015,
Societatea Asociația Crescătorilor de Animale C. se constituie prin voinţa unanimă a unui
număr de 8 asociaţi, respectiv: A., .., cu respectarea prevederilor art. 1.881 – 1.888 şi art. 1.890
– 1892 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat în 2011, în partea finală a acestui
înscris fiind menţionat numele celor 8 asociaţi, cu o serie de semnături executate în dreptul
acestora.
Din declaraţiile de martori ale persoanelor ale căror nume figurează ca având calitatea
de asociaţi ai societăţii Asociaţia Crescătorilor de Animale C. constituită în anul 2015, au
rezultat următoarele aspecte:
Martorul .., fiindu-i prezentat înscrisul intitulat act constitutiv societate civilă nr.
1/14.04.2015, a declarat faptul că nu cunoaşte nimic cu privire la acest document, semnătura
din dreptul numelui său nu-i aparţine, nu cunoaşte ce reprezintă acest document şi nici nu deţine
vreun exemplar al acestuia.
Martorul .., fiindu-i prezentat actul constitutiv al societăţii civile nr. 1/14.04.2015, a
declarat, de asemenea, că nu cunoaşte nimic cu privire la acest document, semnătura din dreptul
numelui său nu-i aparţine, nu cunoaşte ce reprezintă acest document şi nici nu deţine vreun
exemplar al acestuia.
Martora .., fiindu-i prezentat înscrisul denumit act constitutiv societate civilă nr.
1/14.04.2015, a declarat faptul că este posibil ca semnătura din dreptul numelui său să-i
aparţină, însă nu-şi aminteşte în ce împrejurări a semnat acest document şi nu deţine nici un
exemplar al acestuia.
Martorul .., a declarat că nu cunoaşte nimic cu privire la acest document iar semnătura
din dreptul numelui său nu-i aparţine, …..
Martorul .. a declarat faptul că: „Nu cunosc nimic despre acest document, nu îmi
amintesc să fi semnat vreun astfel de document. Semnătura din dreptul numelui meu se
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aseamănă cu semnătura mea, dar nu pot preciza dacă a fost executată de mine. Nu ţin minte să
fi semnat vreun astfel de document. Este totuşi posibil să fi semnat acest document dar nu mai
reţin. Nu cunosc ce reprezintă acest document şi nici nu deţin vreun exemplar al acestuia.”
Prin Ordonanţa nr. 24/P/2015 din 06.09.2017 a DNA – ST s-a dispus efectuarea unei
constatări grafice de către specialişti din cadrul I.P.J.– Serviciul Criminalistic .
Din concluziile Raportului de constatare criminalistică nr. 203.404 din 29.09.2017,
întocmit de Serviciul Criminalistic al I.P.J., a rezultat faptul că:
- Semnăturile executate în dreptul numelui .. de pe înscrisurile: Act Constitutiv Societate
Civilă nr. 1/14.04.2015 din dosarul cererii unice de plată aferent campaniei 2015 nu au fost
executate de numitul ...
- Semnăturile executate în dreptul numelui .. de pe înscrisurile: Act Constitutiv Societate
Civilă nr. 1/14.04.2015…. au fost executate de numita ...
- Semnăturile executate în dreptul numelui .. de pe înscrisurile: Act Constitutiv Societate
Civilă nr. 1/14.04.2015…. au fost probabil executate de numitul .. din considerentele specificate
în capitolul „IV Examinări-Constatări pct.35” respectiv: „ Examinând semnăturile din dreptul
numelui .. de pe înscrisurile Act Constitutiv Societate Civilă nr. 1/14.04.2015….din dosarul
cererii unice de plată aferente campanie 2015, comparativ cu semnăturile executate de numitul
... am constatat unele asemănări grafice, însă structura simplificată, cât şi variabilitatea mare a
modului de a executa elemente din compoziţie, atât a semnăturilor, cât şi a semnăturilor model
de comparaţie, nu au permis stabilirea cu certitudine a autorului grafic”.
- Semnăturile executate în dreptul numelui .. de pe înscrisurile: Act Constitutiv Societate
Civilă nr. 1/14.04.2015…. din dosarul cererii unice de plată aferent campaniei agricole 2015,
au fost executate de numitul ..
Declaraţia - Anexa nr. 4/2015, reprezentând acordul a 7 persoane membri ai asociaţiei
(fără a se menţiona denumirea acesteia) pentru ca inculpatul A., reprezentant al asociaţiei, să
depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă, în campania 2015, în numele lor, şi că nu
vor depune cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele indicate de inculpatul A., în cerere
– declarație falsă întrucât conține semnături executate în fals şi aspecte nereale referitoare la
calitatea de membru al asociaţiei reprezentată de inculpat şi la faptul că l-au împuternicit pe
acesta, să depună cereri de subvenţie în numele asociaţiei.
Astfel, în Anexa nr. 4/2015, denumită „Declaraţie” au fost trecute într-un tabel
numele/prenumele, CNP–ul şi semnăturile a 7 persoane:..., la care se adaugă numele
inculpatului.
Cu privire la acest înscris, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, au rezultat
următoarele aspecte: Martorii: ... fiind audiaţi la data de 08.08.2017, au precizat faptul că
semnăturile din dreptul numelui fiecăruia de pe Anexa nr. 4/2015 nu le aparţine. Nu cunosc ce
reprezintă acest document şi nici unde a fost folosit.
Prin Ordonanţa nr. 24/P/2015 din data de 06.09.2017, s-a dispus efectuarea unei
constatări grafice de către specialişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean– Serviciul
Criminalistic
Din concluziile Raportului de constatare criminalistică nr. 203.404 din 29.09.2017,
întocmit de Serviciul Criminalistic al I.P.J., a rezultat faptul că:
- Semnătura executată în dreptul numelui .. de pe înscrisul Declaraţie - Anexa nr. 4 din
dosarul cererii unice de plată aferent campaniei 2015, nu a fost executată de numitul ...
- Semnăturile din dreptul numelui numiţilor .. de pe înscrisul Declaraţie – Anexa nr. 4
din dosarul cererii unice de plată aferent campaniei 2015, au fost executate de persoanele în
cauză.
- Semnătura din dreptul numelui .. de pe înscrisul Declaraţie – Anexa nr. 4 din dosarul
cererii unice de plată aferent campaniei 2015, a fost probabil executată de numitul .. din
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considerentele specificate în capitolul „IV examinări-constatări, pct. 35”, respectiv „
Examinând semnăturile din dreptul numelui .. de pe înscrisurile …..Declaraţia – Anexa nr.
4….din dosarul cererii unice de plată aferente campanie 2015, comparativ cu semnăturile
executate de numitul .., am constatat unele asemănări grafice, însă structura simplificată, cât şi
variabilitatea mare a modului de a executa elemente din compoziţie, atât a semnăturilor, cât şi
a semnăturilor model de comparaţie, nu au permis stabilirea cu certitudine a autorului grafic”.
Anexa nr. 2 Centralizatorul nr. 4/22.05.2015 privind acordul, datele de identificare,
numărul de animale deţinute de fiecare membru al asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui
membru;
Anexa nr. 3 Centralizator nr. 5/15.06.2015 privind acordul, datele de identificare,
numărul de animale deţinute de fiecare membru al formei asociative.
Anexa nr. 31 Centralizator nr. 6/15.06.2015 privind acordul, datele de identificare,
numărul de animale deţinute de către fiecare membru al asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui
membru deţinător de animale.
Hotărârea nr. 2/11.05.2015 a membrilor Asociaţiei Crescătorilor de animale X., cu
privire la lucrările ce se vor executa pe păşunile proprietatea comunei X., închiriate de C.,
administrator A.
Hotărârea nr. 3/15.06.2015 a Adunării Generale privind desemnarea reprezentantului
Asociaţiei Crescătorilor de animale C., în vederea întocmirii/ depunerii documentaţiei pentru
obţinere subvenţiei APIA şi a utilizării fondurilor obținute din subvenții
Adeverinţa nr. 230 din 05.06.2015 în numele martorului.
Adeverinţa nr. 211 din 03.06.2015 în numele martorului ..
Adeverința nr. 142 din 28.05.2015 în numele martorei ..
Adeverința nr. 235 din 08.06.2015 în numele martorului ..
Adeverința nr. 256 din 11.06.2015 în numele martorului ..
DECLARAŢIE în numele martorului .. .
DECLARAŢIE în numele martorei .. (2950/09.06.2015),
DECLARAŢIE în numele martorului ..(2951/09.06.2015),
DECLARAŢIE în numele martorului .. din 11.06.2015,
DECLARAŢIE în numele martorului .. din 09.06.2015 .
Cu privire la înscrisurile menţionate mai sus, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză,
au rezultat următoarele:
Martorul .. a precizat:„…în primăvara anului 2015 la mine acasă a venit numitul A. şi
mi-a spus să dăm animalele la păşunat pe păşunea . din com. X. .. Nu mi-a spus că înfiinţează
vreo asociaţie a crescătorilor de animale dar cred că acesta mi-a cerut şi o serie de documente
dar nu mai reţin ce anume. Reţin că în primăvara anului2015 am împuternicit-o pe soţia mea
..să meargă la Primăria X. pentru a întocmi actele necesare pentru ca animalele pe care le
deţineam să meargă la păşunat pe păşunea .. Nu mai reţin dacă A. mi-a spus că are vreo asociaţie
şi că păşunea este închiriată de acea asociaţie.”
De asemenea, martorul .., în referire la înscrisurile menţionate mai sus, ce se regăsesc
în dosarul cererii unice de plată aferent campaniei 2015 a declarat faptul că semnătura din
dreptul numelui său nu-i aparţine fiind posibil însă ca acele semnături să aparţină soţiei sale
care nu i-a adus la cunoştinţă despre documentele pe care le-a semnat.
Martora .. a arătat faptul că semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile:
Declaraţie nr. 2950 din 09.06.2015, Hotărâre nr. 3/15.06.2015, centralizator nr. 4/22.05.2015,
centralizator nr.5/15.06.2015 şi centralizator nr. 6/15.06.2015 din dosarul cererii de plată
aferent campaniei agricole 2015, nu-i aparţin.
În privința semnăturilor de pe înscrisurile Adeverinţă nr. 142/28.05.2015 şi Hotărâre nr.
2/11.05.2015 din dosarul cererii unice de plată 2015, martora .. a declarat faptul că acestea îi
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aparţin, dar nu îşi aminteşte în ce împrejurări a executat acele semnături şi nu cunoaşte ce
reprezintă şi la ce au fost folosite aceste documente.
Martorul .. a arătat faptul că semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile:
Hotărâre nr. 2/11.05.2015, Hotărâre nr. 3/15.06.2015, centralizator nr. 4/22.05.2015,
centralizator nr. 5/15.06.2015 ŞI centralizator nr. 6/15.06.2015 din dosarul cererii de plată
aferent campaniei agricole 2015, nu îi aparţin.
Referitor la înscrisul Adeverinţă nr. 235 din 08.06.2015, martorul .. a declarat că:
„Scrisul şi semnătura de pe acest document îmi aparţine. Nu cunosc împrejurările în
care această adeverinţă a ajuns în dosarul cererii unice de plată depusă de A. la APIA CJ pentru
campania 2015. Eu nu i-am dat niciodată lui A. vreun astfel de document. Este posibil ca un
astfel de document să-l fi dat fostului primar ... Precizez că de trei ori i-am dat fostului primar
astfel de documente de la medicul veterinar, dar nu mai reţin exact perioada.”
Cu privire la înscrisul Declaraţie nr. 2951 din 09.06.2015, a declarat că semnătura de pe
acel document îi aparţine dar nu cunoaşte ce reprezintă acest document, la ce a fost folosit şi
împrejurările în care a semnat acel înscris.
Martorul .. a arătat faptul că semnăturile din dreptul numelui său de pe înscrisurile:
Declaraţie nr. 3032 din 11.06.2015, Hotărâre nr. 2/11.05.2015, Hotărâre nr. 3/15.06.2015,
centralizator nr. 4/22.05.2015, centralizator nr.5/15.06.2015 şi centralizator nr. 6/15.06.2015
din dosarul cererii de plată aferent campaniei agricole 2015, nu îi aparţin şi nu cunoaşte ce
reprezintă aceste documente şi la ce au fost folosite.
Cu privire la înscrisul Adeverinţă nr. 256 din 11.06.2015, martorul .. a declarat că:
„Această adeverinţă este emisă de medicul veterinar din comună pe numele meu, în
partea finală a acesteia se află semnătura executată de mine. Nu îmi amintesc motivul pentru
acre am scos această adeverinţă. Nu îmi amintesc nimic cu privire la acest document. Nu cunosc
împrejurările în care această adeverinţă a ajuns în dosarul cererii unice de plată depusă de A. la
APIA CJ . pentru campania 2015.”
Martorul .., în declaraţia din data de 22.08.2017, a arătat faptul că semnăturile din
dreptul numelui său de pe înscrisurile: Declaraţie nr. 2954/09.06.2015, Hotărâre nr. 2/
11.05.2015, Hotărâre nr.3/15.06.2015, centralizator nr. 4/22.05.2015, centralizator nr.5/
15.06.2015 şi centralizator nr. 6/15.06.2015 din dosarul cererii de plată aferent campaniei
agricole 2015 nu îi aparţin şi nu cunoaşte ce reprezintă aceste documente şi la ce au fost folosite.
Totodată acesta a mai declarat că: „nu am avut niciodată discuţii cu numitul A. pentru
constituirea vreunei asociaţii de crescători de animale. Nu l-am împuternicit niciodată pe
numitul A. să facă demersurile necesare pentru a obţine subvenţii de la APIA în numele vreunei
asociaţii a crescătorilor de animale.”
Referitor la înscrisul Adeverinţă nr. 211 din 03.06.2015, martorul .. a declarat faptul că:
„Nu am cunoştinţă despre această adeverinţă. Semnătura seamănă cu semnătura mea, dar nu
îmi amintesc să fi semnat vreun astfel de document. Precizez că anual solicit o astfel de
adeverinţă de la medicul veterinar pe care o folosesc personal pentru a obţine subvenţie de la
APIA – CJ. Nu cunosc împrejurările în care această adeverinţă a ajuns în dosarul cererii unice
de plată depusă de A. la APIA CJ pentru campania 2015. Eu nu i-am dat niciodată lui A. vreun
astfel de document.”
Din concluziile Raportului de constatare criminalistică nr. 203.404 din 29.09.2017,
întocmit de Serviciul Criminalistic al I.P.J. , a rezultat că:
- Semnăturile executate în dreptul numelui .. de pe înscrisurile: Adeverinţă nr.
211/03.06.2015, Centralizator nr. 4/22.05.2015 – Anexa nr. 2, Centralizator nr. 5/15.06.2015 –
Anexa nr. 3, Centralizator nr. 6/15.06.2015 – Anexa nr. 4, Hotărârea nr. 3/15.06.2015, Hotărâre
nr. 2/11.05.2015, Declaraţie în numele .. din 09.06.2015 (2954/09.06.2015), din dosarul cererii
unice de plată aferent campaniei 2015, nu au fost executate de numitul ...
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- Semnăturile din dreptul numelui . de pe înscrisurile Adeverinţă nr. 142/28.05.2015,
Centralizator nr. 4/22.05.2015 – Anexa nr. 2 (semnătura de la „5. Total echivalent UVM”),
Centralizator nr. 5/15.06.2015 – Anexa nr. 3, Centralizator nr. 6/15.06.2015 – Anexa nr. 4,
Hotărârea nr. 3/15.06.2015 (penultima semnătură de la rubrica „Asociaţi”), Hotărâre nr.
2/11.05.2015, Declaraţie în numele .. din 09.06.2015 (2950/09.06.2015) au fost executate de
numita ...
- Semnăturile din dreptul numelui .. de pe înscrisurile Adeverinţă nr. 235/08.06.2015,
Centralizator nr. 4/22.05.2015 – Anexa nr. 2, Centralizator nr. 5/15.06.2015 – Anexa nr. 3,
Centralizator nr. 6/15.06.2015 – Anexa nr. 4, Hotărârea nr. 3/15.06.2015 (ultima de la rubrica
„Asociaţi”), Hotărâre nr. 2/11.05.2015, Declaraţie în numele .. din 09.06.2015
(2951/09.06.2015) din dosarul cererii unice de plată aferent campaniei 2015, au fost probabil
executate de numitul .., din considerentele specificate în capitolul „IV. EXAMINĂRICONSTATĂRI, pct. 35” respectiv: „ Examinând semnăturile din dreptul numelui .. de pe
înscrisurile ….. Adeverinţă nr. 235/08.06.2015, Centralizator nr. 4/22.05.2015 – Anexa nr. 2,
Centralizator nr. 5/15.06.2015 – Anexa nr. 3, Centralizator nr. 6/15.06.2015 – Anexa nr. 4,
Hotărârea nr. 3/15.06.2015 (ultima de la rubrica „Asociaţi”), Hotărâre nr. 2/11.05.2015,
Declaraţie în numele .. din 09.06.2015 (2951/09.06.2015)….din dosarul cererii unice de plată
aferente campanie 2015, comparativ cu semnăturile executate de numitul .., am constatat unele
asemănări grafice, însă structura simplificată, cât şi variabilitatea mare a modului de a executa
elemente din compoziţie, atât a semnăturilor, cât şi a semnăturilor model de comparaţie, nu au
permis stabilirea cu certitudine a autorului grafic”
- Semnăturile din dreptul numelui .. de pe înscrisurile Adeverinţă nr. 256/11.06.2015,
Centralizator nr. 4/22.05.2015 – Anexa nr. 2, Centralizator nr. 5/15.06.2015 – Anexa nr. 3,
Centralizator nr. 6/15.06.2015 – Anexa nr. 4, Hotărârea nr. 3/15.06.2015, Hotărâre nr.
2/11.05.2015, Declaraţie în numele .. din 11.06.2015 (3032/11.06.2015) din dosarul cererii
unice de plată aferent campaniei 2015, au fost executate de numitul ...
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, precum şi concluziile Raportului de
constatare criminalistică nr. 203.404 din 29.09.2017, întocmit de Serviciul Criminalistic al I.P.J.
a reieşit faptul că în campania 2015, în scopul obţinerii pe nedrept a fondurilor din bugetul
general al Uniunii Europene, inculpatul A. a anexat la cererea unică de plată pe suprafaţa
înregistrată la APIA – CJ sub nr. 51294 din 22.06.2015, următoarele documente false, prin
contrafacerea semnăturii:
Act Constitutiv societate civilă nr. 1/14.04.2015 prin care se constituie societatea
Asociaţia Crescătorilor de Animale C., întrucât semnătura din dreptul martorului .. a fost
falsificată,
Declaraţia – Anexa nr. 4/2015, întrucât semnătura din dreptul martorului .., a fost
falsificată,
Adeverinţă nr. 211/03.06.2015, întrucât semnătura din dreptul martorului ...a fost
falsificată
Centralizator nr. 4/22.05.2015 – Anexa nr. 2, întrucât semnătura din dreptul martorului
...a fost falsificată
Centralizator nr. 5/15.06.2015 – Anexa nr. 3, întrucât semnătura din dreptul martorului
.. a fost falsificată
Centralizator nr. 6/15.06.2015 – Anexa nr. 4, întrucât semnătura din dreptul martorului
... a fost falsificată
Hotărârea nr. 3/15.06.2015, întrucât semnătura din dreptul martorului .. a fost falsificată
Hotărâre nr. 2/11.05.2015, întrucât semnătura din dreptul martorului .. a fost falsificată
Declaraţie în numele ..din 09.06.2015 (2954/09.06.2015), întrucât semnătura din dreptul
martorului .., a fost falsificată
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La controlul administrativ vizual efectuat de funcţionarii APIA - CJ cu privire la cererea
de plată/2015, s-a constatat că cererea nu este valabilă, astfel că în Formularului V1, a fost bifat
codul “C.
Prin Decizia nr. 701/21.03.2017 aprobată de directorul executiv al APIA Centrul
Judeţean Suceava, fermierului i s-au comunicat deficienţele constatate în urma verificării
administrative privind cererea unică de plată pentru anul 2015. respectiv:
- Cod de neconformitate SIMP_0041, "Rezultatul controlului vizual C şi data validităţii
sunt în contradicţie "
- ACTIV_0005 "Documentele justificative nu au fost înregistrate până la termenul
limită de depunere. Fermierul nu este încadrat ca fermier activ şi vor fi respinse de la plată
schemele/măsurile care necesită îndeplinirea condiţiei de fermier activ.
În conformitate cu prevederile art. 8. alin (1). lit. c) din O.U.G. nr. 3/2015 cu modificări
şi completări ulterioare, cererea dvs. unică de plată 2015 se respinge. "
În aceste condiții, actul material din anul 2015 al infr. prev. de art. 181 alin. 1 din Legea
nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 5 C.pen. a rămas în fază de tentativă.
Procesul-verbal de constatare al DACI – APIA aparat central
Prin adresa nr. 2009/15.06.2017, DACI din cadrul APIA a comunicat faptul că la nivelul
instituției, s-a dispus efectuarea unei acțiuni de verificare de către consilieri ai DACI-SAF cu
privire la modul de acordare/obținere a sprijinului financiar de către C. reprezentată de A., în
campaniile 2011-2014. (fila 334, vol. II d.u.p.).
Cu privire la condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească o societate civilă
înființată în baza unui contract de societate civilă în formă scrisă pentru a solicita și beneficia
de sprijin financiar pe suprafață, Direcția Juridică din cadrul DACI aparat central a formulat un
punct de vedere transmis cu adresa nr. 3205/07.06.2017, potrivit căruia contractul de societate
este reglementat în Codul civil, în articolele 1881 și următoarele, neexistând un model cadru
prevăzut de legislația în vigoare, prin urmare, acest tip de contract trebuie să respecte
dispozițiile legii civile. În ceea ce privește forma și elementele acestui contract se vor avea în
vedere disp. art. 1884 și urm. din Codul civil.
Referitor la regulile privind asocierile fără personalitate juridică precum și forma unui
astfel de contract trebuie avute în vedere dispozițiile art. 86 alin. 2 din Codul fiscal, care
stipulează următoarele:
În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică constituită potrivit legii, asociații
au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă la începerea activității, care să
cuprindă inclusiv date referitoare la părțile contractante, obiect de activitate și sediul social,
contribuția asociaților în bunuri și drepturi, cot procentuală de participare a fiecărui asociat la
veniturile sau pierderile din cadrul asociației, corespunzător contribuției fiecăruia, desemnarea
asociatului care va răspunde față de autoritățile publice pentru îndeplinirea obligațiilor,
condițiile de încetare a asocierii.
Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 15 zile
de la data încheierii acestuia.
Conform legislației specifice în vigoare la data accesării sprijinului financiar de către
fermierul Asociația C. (2011-2014 era în vigoare OMADR nr. 246/2008), fermierii, crescătorii
de animale aveau obligația să prezinte pe lângă documentele care atestă exploatarea terenului
agricol și dovada identificării și înregistrării animalelor în sistemul național. Astfel, fermierii
crescători de animale aveau obligația să prezinte copia cardului exploatației conform Normei
sanitare-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor și bovinelor aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 40/2002 cu
modificările și completările ulterioare.
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Conform dispoziției acestui act normativ, orice proprietar de animale trebuia să își
înregistreze animalele în Registrul Național al exploatațiilor și să asigure încărcătura de minim
0,3 UVM/ha.
Conform OUG nr. 125/2006, act normativ în vigoare la data accesării sprijinului
financiar de către fermierul Asociația C., solicitanții trebuiau să fie înscriși în Registrul
Fermierilor administrat de APIA, în vederea identificării acestora.
Prin urmare, fiecare fermier deținea un cod unic de identificare.
Față de cele menționate, s-a prezumat faptul că fermierii crescători de animale care au
încheiat contractele prevăzute de legislația specifică în vigoare la acea dată aveau obligația să
respecte prevederile legale să dețină animale identificate în sistemul național, și să asigure
încărcătura de minim 0,3 UVM/ha.
Din adresa menționată în solicitările DNA, s-a reținut faptul că entitățile menționate în
aceasta nu dețin cod de identificare fermier și nu au animale înregistrate în RNE și SNIIA.
Potrivit adresei nr. 53048/16.08.2017, a Agenției Județene a Finanțelor Publice, în evidența
acestei instituții, nu figura înregistrat un contract de societate civilă pentru societatea C.
În cuprinsul sesizării APIA CJ din data de 26.08.2015, s-a arătat că forma simplă de
asociere de tipul societății civile C. nu poate fi înscrisă în Registrul Național al Exploataților,
conform normelor în vigoare.
Norma sanitar veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare
a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 40 din
29.04.2010, la art. 1, definește următorii termeni:
Pct. 6: deținător de animale - persoana ce are în posesie permanentă animale, în calitate
de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, sau are în posesie temporară animale
în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredințat îngrijirea lor; această
categorie include, fără a se limita la conducătorii grupurilor de animale, conducătorii
mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum și administratorii exploatațiilor
comerciale, de tip târguri sau expoziții de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de
colectare a animalelor și abatoare;
Pct. 7: exploatație - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice
construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite,
tăiate sau manipulate animale;
Pct. 14: proprietar de exploatație - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele
juridice care au în proprietate o exploatație;
Pct. 15: Registrul Național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE - colecția de
date în format electronic care cuprinde informațiile de identificare a fiecărei exploatații din
România;
Pct. 18: Sistemul Național de identificare și înregistrare a animalelor, denumit în
continuare SNIIA - totalitatea aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate
pentru identificarea și înregistrarea animalelor;
Astfel cum sunt definite mai sus sistemele Naționale de evidență a exploatațiilor și
animalelor, a reieşit faptul că fermierii care solicită sprijin financiar de la APIA trebuie să se
regăsească înscrise în aceste evidențe.
Prin adresa nr. 24/P/2015 din 24.02.2017, DNA – ST a solicitat APIA – Direcţia
Antifraudă Control Intern şi Supracontrol (DACIS) efectuarea unei acţiuni de verificare cu
privire la cererile depuse în campaniile 2011 – 2014 de către inculpatul A., activitate în urma
căreia a fost întocmit Procesul – verbal de constatare nr. 36062 din 05.09.2017 transmis unităţii
de parchet, de către APIA, cu adresa nr. 2766 din 05.09.2017.
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Din conţinutul Procesului – verbal de constatare nr. 36062 din 05.09.2017 al APIA –
DACI, au rezultat următoarele aspecte:
Sinteza informaţiilor din documentele regăsite la dosarele aferente cererilor depuse în
campaniile 2011 - 2013:
Solicitantul sprijinului financiar în campaniile 2011-2013. potrivit cererilor unice de
plată depuse Ia APIA Centrul Judeţean, este numitul A. în calitate de persoană fizică, cu CNP
... cu adresa de domiciliu/sediul exploataţiei în comuna X.
Deciziile de plată, în campaniile 2011-2013, au fost emise în vederea acordării plăţilor
în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru A., în calitate de persoană fizică, CNP ...
Ca documente doveditoare ale statutului juridic, la dosarele aferente cererilor depuse de
fermierul A. s-au regăsit documente prin care se constituie o entitate distinctă de cea care se
află în raport cu APIA (A., în calitate de persoană fizică), respectiv:
Contractul de societate civilă prin care se constituie, în conformitate cu prevederile
Codului civil şi ale art. 2 din Legea nr. 36/1991, societatea C. fără personalitate juridică, cu
sediul în comuna X.; administrarea societăţii se încredinţează unui administrator unic în
persoana lui A.
La art. 1 alin. 2 din contract s-a menţionat: „Societatea C. efectuează acte de comerţ, nu
are personalitate juridică şi nu este subiect de drept autonom. "
Contract de societate prin care se constituie societatea C.
La art. l (1)- Părţile contractante, sunt menţionate numele/prenumele a 30 persoane care
au convenit în baza prezentului contract pentru o asociere simplă, fără personalitate juridică,
pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 05.04.2011.
La art. l (2) - se menţionează: "Societatea C. este o asociere simplă, nu efectuează acte
de comerţ, nu are personalitate juridică şi nu este subiect de drept autonom. "
La art. 6 - Administrarea societăţii, se menţionează că se încredinţează administrarea
societăţii, administratorului unic, A..
Din conţinutul celor două contracte prezentate mai sus,
- a reieşit că societatea constituită (C.) efectuează acte de comerţ, (aspecte care ţin
exclusiv de activitatea societăţilor comerciale), iar în contractul de societate, cu privire la
constituirea aceleiaşi societăţi, se menţionează că aceasta nu efectuează acte de comerţ.
nu a reieşit clar dacă entitatea constituită este:
- o formă de asociere simplă, deoarece, din punct de vedere fiscal, asocierea fără
personalitate juridica este „orice asociere în participaţiune, grup de interes economic, societate
civila sau alta entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă în înţelesul impozitului pe
venit si pe profit";
- art. 7 alin. 1 pct. 5 din Codul fiscal, prevederi ce contrazic menţiunea din contractul de
societate civilă, respectiv, "Societatea C. efectuează acte de comerţ, nu are personalitate juridică
şi nu este subiect de drept autonom ";
- o societate agricolă, deoarece, potrivit art. 5 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (lege menţionată în preambulul contractului de
societate civilă ca bază legală de constituire a societăţii), "Societatea agricolă nu are caracter
comercial" şi art. 4 din aceeaşi lege, "În cazul în care proprietarii terenurilor agricole nu doresc
să le exploateze individual şi nici în una din formele prevăzute la art. 2 şi 3, ei se pot constitui
în societăţi agricole, cu personalitate juridică, în condiţiile prevăzute în titlul II al prezentei legi"
prevederi legale care sunt respectate având în vedere menţiunile de la art. 1 (2) din contractul
de societate civilă, respectiv, "Societatea C. efectuează acte de comerţ, nu are personalitate
juridică si nu este subiect de drept autonom.";
- o societate comercială deoarece, potrivit art. 41. alin. (1) din legea menționată la
paragraful anterior, "Societăţile agricole se pot transforma în condiţiile legii, în societăţi cu
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respectarea dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ", act normativ care nu este menţionat în preambulul contractului de
societate civilă de constituire a societății C., ca bază legală de constituire şi care ar fi în
contradicţie cu menţiunea din contractul de societate civilă, respectiv, "Societatea C. efectuează
acte de comerţ, nu are personalitate juridică.
Ca document doveditor al dreptului de folosinţă, potrivit prevederilor art. 7. alin (1) lit.
t) din OUG nr. 125/2006, fermierul A. a depus la dosarele aferente campaniilor 2011 – 2013,
Contractul de închiriere păşune nr. 1845/04.05.2011 prin care Consiliul Local al comunei X.,
reprezentat de .. în calitate de primar, închiriază suprafaţa de 354,26 ha, Asociaţiei Crescătorilor
de Animale C. reprezentată de dl. A..
Contractul de închiriere menționat mai sus a fost încheiat în urma organizării de către
Primăria X., în data de 30.04.2011 pentru închirierea păşunilor alpine în suprafaţă totală de
354,26 ha aflate în administrarea Consiliului Local al comunei X, ocazie cu care s-a încheiat
Procesul – verbal înregistrat cu nr. 1762/30.04.2011 în care se menţionează printre condiţiile
de participare la licitaţie aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din data de 29 martie
2011 și următoarea:
Solicitanții să fie înregistrați în Registrul Național al Exploataţiilor şi să asigure o
încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha. "
În cuprinsul procesului verbal, la final, s-a menţionat:
"Comisia de licitaţie adjudecă licitaţia în favoarea Asociaţiei Crescătorilor de Animale
C. reprezentată prin dl. A.", fapt ce presupune că asociaţia a îndeplinit toate condiţiile stabilite
de Consiliul Local al comunei X., în vederea adjudecării licitației pentru închirierea pășunii
comunale.
La dosarele aferente cererilor de solicitare a sprijinului financiar, în campaniile 2011 2013, nu s-au regăsit documente justificative ale statutului juridic al Asociaţiei Crescătorilor de
Animale C., respectiv act de constituire/înfiinţare, documente de înregistrare fiscală sau
documente din care să rezulte că este înregistrată în RNE (să-i fie atribuit RO de identificare).
Din documentele depuse la dosar nu a rezultat cert, în ce calitate (persoană-fizică,
reprezentantul societăţii C. ., reprezentanţii ACA C.) A. a solicitat/obţinut sprijin financiar de
la APIA, deoarece: în contractul de societate civilă s-a menţionat că administratorul societăţii
C. .este A.; în contractul de închiriere nr. 1845/04.05.2011 s-a menţionat că reprezentantul ACA
C. este aceeaşi persoană, A.; cererea de solicitare a sprijinului financiar a fost în numele
persoanei fizice, A. (nefiind menţionat numele unei forme de asociere în câmpul prevăzut pe
formularul de cerere, deşi s-a menţionat, în subsol, obligativitatea completării acestuia, după
caz); deciziile de plată au fost emise pe numele lui A., în calitate de persoană fizică; documentul
doveditor al statutului juridic a fost contractul de societate civilă prin care se constituie
societatea C.; dovada folosinţei a fost făcută cu Contractul de închiriere păşune nr.
1845/04.05.2011 încheiat între Consiliul Local al comunei X. şi ACA C.; pentru dovada
utilizării,în campania 2011, nu s-au regăsit documente; în campania 2012 fermierul a depus
adeverinţa nr. 944/29.03.2012 doar pentru suprafaţa de 4,5 ha deţinută în proprietate; în
campania 2013 fermierul a depus adeverinţa nr. 1166/04.03.2013 doar pentru suprafaţa de 4,5
ha deţinută în proprietate; adeverinţa nr. 1381/04.03.2013 pentru suprafaţa de 6,40 ha şi
adeverinţa nr. 844/05.03.2013 eliberată de Primăria comunei Z, prin care se adevereşte că
Primăria comunei X. reprezentată de A., figurează înregistrată pe anul 2013 la nr. de rol nominal
unic 1219 şi înscris în registrul agricol tipul III, vol. XIII, poziţia nr. 41, loc. X. nr. 378A, cu
suprafaţa agricolă în proprietate de 354,60 ha; în campania 2014 fermierul a depus adeverinţa
nr. 1128/20.03.2014 eliberată de Primăria comunei Z., prin care se adevereşte că Primăria X.
reprezentată prin A., figurează înregistrată pe anul 2014 la nr. de rol nominal unic 1219 şi înscris
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în registrul agricol tipul III, vol. XIII, poziţia nr. 41, loc. X., nr. 378A, cu suprafaţa agricolă în
proprietate de 354,60 ha.
Având în vedere neconformităţile cu privire la solicitantul sprijinului financiar,
respectiv calitatea fermierului în raport cu APIA şi raportat la prevederile legale privind
condiţiile de eligibilitate generale care trebuie îndeplinite de un solicitant pentru a beneficia de
sprijin financiar din fonduri comunitare/naţionale nerambursabile (indiferent de forma de
organizare), prevăzute de OUG nr. 125/2006, respectiv:
art. 6 (1) Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot
fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care
solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul
asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea; şi art. art. 7 (1) Pentru a beneficia de
acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă; solicitanţii trebuie să fie
înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de APIA, să depună cerere de solicitare a plăţilor
la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale: (…)
f) să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face
dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea.
În cuprinsul procesului-verbal de constatare al DACI, s-a realizat analiza documentele
regăsite la dosarul fermierului din perspectiva a trei posibilităţi:
În cazul în care titularul cererii de solicitare a sprijinului financiar de la APIA este A. –
persoană fizică/administrator al formei simple de asociere fără personalitate juridică.
Din punct de vedere fiscal, asocierea fără personalitate juridica este „orice asociere în
participaţiune, grup de interes economic, societate civilă sau alta entitate care nu este o persoana
impozabilă distinctă în înţelesul impozitului pe venit si pe profit” [ 1 ] - art. 7 alin. 1 pct. 5 din
Codul fiscal.
Potrivit Manualului de procedură privind administrarea cererilor de plată pe suprafaţă
pentru anul 2011 versiunea 9.0, pagina 45, "documentele anexate cererii fermierului persoană
fizică / administratorul formei simple de asociere fără personalitate juridică, sunt: actul de
identitate – CI/BI/paşaport, dovada contului bancar activ, în cazul în care fermierul este
administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform
Legii nr. 36/1991, modificată prin Legea nr. 139/2007, acesta prezintă şi contractul de societate
al formei simple de asociere fără personalitate juridică.”
Având în vedere cerinţa procedurală de la paragraful anterior, privind depunerea
contractului de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică, la dosarele
aferente cererilor depuse în campaniile 2011-2013. fermierul a depus contractul de societate
civilă prin care se constituie societatea C. reprezentată de numitul A., dar dreptul de folosinţă a
păşunii comunale, potrivit contractului de închiriere nr. 1845/04.05.2011 îl are o altă entitate,
respectiv Asociaţia Crescătorilor de Animale C. reprezentată de aceeaşi persoană, rezultă faptul
că nu se respectă prevederile art. 6 (1) din OUG nr. 125/2006, respectiv „Beneficiarii plăţilor
directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele
juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari,
arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari
sau altele asemenea”
Calitatea de locatar având-o Asociaţia Crescătorilor de Animale C., entitate distinctă de
cea pentru care se face dovada statutului juridic, respectiv societatea C. şi de cea care a obţinut
sprijinul financiar, respectiv A. – persoană fizică.
În cazul în care titularul cererii de solicitare a sprijinului financiar de la APIA este A. –
administrator al societăţii C.– societate agricolă.
Sub acest aspect, fermierul a depus ca document justificativ al statutului juridic,
contractul de societate civilă prin care se constituie societatea C. şi care are menţionat în
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preambul, ca fundament legal de constituire, articolul 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
Acelaşi act normativ prevede la cap. II - constituirea societăţilor agricole, la art. 10. că:
"Societăţile agricole se constituie prin act scris autentificat la notariatul de stat si statut. Actul
de constituire va fi semnat de membrii fondatori, iar semnăturile acestora şi împuternicirile vor
fi legalizate de primărie. Acestea împreună cu statutul vor fi prezentate notariatului de stat de
către împuterniciţii membrilor fondatori ai societăţii. "
Având în vedere aceste prevederi legale, s-a menţionat că, contractul de societate civilă
nu este autentificat de un notar şi nici nu poartă un număr de înregistrare în evidenţele primăriei
comunei X. iar la dosarele aferente cererilor de solicitare sprijin financiar de la APIA, nu a fost
regăsit statutul societăţii constituite prin contractul de societate civilă.
Mai mult decât atât, dovada folosinţei terenului pentru care s-a solicitat plata în
campaniile 2011-2013 a fost făcută de Contractul de închiriere păşune nr. 1845/04.05.2011 în
care calitatea de locatar o are Asociaţia Crescătorilor de Animale C., entitate pentru care nu au
fost regăsite la dosarele aferente campaniilor 2011 – 2013, documente de constituire sau
documente doveditoare ale înregistrării acesteia în registrele specifice ale instituţiilor publice
abilitate.
În cazul în care titularul cererii de solicitare a sprijinului financiar de la APIA este A. –
reprezentant al Asociaţiei Crescătorilor de animale C., caz în care ne raportăm la prevederile
art. 5 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii care statuează că: „În temeiul
dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană
juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta” considerând că este o entitate
fără personalitate juridică deoarece, din documentele existente la dosar, nu rezultă că Asociaţia
Crescătorilor de Animale C. ar fi dobândit personalitate juridică, astfel cum este reglementat
prin art. 4 şi 5 ale aceluiaşi act normativ, deoarece nu au fost regăsite documente de constituire,
respectiv act constitutiv şi statut juridic.
Asociaţiei Crescătorilor de Animale C., privită ca o formă de asociere simplă, fără
personalitate juridică, îi sunt aplicabile prevederile art. 86 Reguli privind asocierile fără
personalitate juridică, din Legea nr.571/2003 coroborată cu HG nr. 44/2004 privind Codul fiscal
cu normele metodologice de aplicare, respectiv:
"In cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociaţii
au obligaţia să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activităţii, care să
cuprindă inclusiv date referitoare la: părţile contractante; obiectul de activitate şi sediul
asociaţiei; contribuţia asociaţilor în bunuri şi drepturi; cota procentuală de participare a fiecărui
asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuţiei fiecăruia;
desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de
autorităţile publice; condiţiile de încetare a asocierii. Contribuţiile asociaţilor conform
contractului de asociere nit sunt considerate venituri pentru asociaţie. Contractul de asociere se
înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. ’’
S-a precizat că nu a fost regăsită, la dosarele fermierului, dovada înregistrării la organul
fiscal competent, conform prevederilor legale menţionate anterior.
Condiţiile şi criteriile de eligibilitate specifice, aplicabile entităţilor constituite sub
formă simplă de asociere, fără personalitate juridică, sunt prevăzute de art. 5 din OMADR nr.
246/2008 cu modificările şi completările ulterioare:
In cazul utilizării păşunilor comunale de către o formă asociativă legal constituită,
aceasta poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal şi face dovada evidenţei fiecărui
proprietar de exploataţie cu o copie după card-ul exploataţiei şi a suprafeţei agricole care revine
fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere.
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Forma asociativă legal constituită trebuie să deţină acceptul fiecărui membru pentru a
solicita aceste plăţi şi să îşi asume responsabilitatea atât asupra cerinţelor care condiţionează
plăţile, cât şi asupra distribuirii plăţilor către membrii săi.(...)
In cazul păşunilor comunale, dovada utilizării suprafeţelor de păşune se face pe baza
contractelor de păşunat dintre fermieri şi consiliile locale, în calitate de administratori ai
păşunilor comunale, din care trebuie să reiasă suprafaţa utilizată pentru păşunat. "
Având în vedere prevederea legală de la alin. (3) al art. 5 din actul normativ mai sus
menţionat, fermierul a depus la dosar:
în campania 2011 - Contractul de societate prin care se constituie societatea C. si în care
sunt menţionate numele/prenumele a 30 persoane care au convenit în baza prezentului contract
pentru o asociere simplă şi este precizat aportul asociaţilor, menţionându-se numele/prenumele
a 52 de persoane care aduc ca aport în societatea C., animalele deţinute de fiecare dintre acestea
(total 177 taurine) fără a reieşi din conţinutul acestuia suprafaţa agricolă care revine fiecărui
membru pentru utilizare;
în campania 2012 fermierul nu a depus documente în acest sens,
în campania 2013 fermierul nu a depus documente în acest sens,
Având în vedere prevederea legală de la alin. (4) al art. 5 din actul normativ mai sus
menţionat, fermierul a depus la dosar:
în campania 2011, Declaraţia prin care membrii asociaţiei (fără a se menţiona denumirea
acesteia) declară că sunt de acord ca A. reprezentant al asociaţiei, să depună la APIA cererea
unică de plată pe suprafaţă în Campania 2009 (declaraţie regăsită la dosarul aferent campaniei
2011), în numele lor. În cuprinsul declaraţiei se regăseşte, un tabel cu numele/prenumele, CNPul a 54 de persoane, numărul de animale deţinute de fiecare dintre acestea (total taurine – 189,
ovine - 86), numărul cardului de exploataţie (RO) şi semnătura persoanelor menţionate.
Din conţinutul Declaraţiei de mai sus a reieşit că membrii asociaţiei împuternicesc pe
numitul A. să depună la APIA cererea unică de plată aferentă campaniei 2009, dar a fost regăsită
la dosarul aferent campaniei 2011.
în campania 2012 – Declaraţia - Anexa nr. 13 a formularului tip de cerere 2012, prin
care subsemnaţii, conform tabelului anexat în care sunt menţionate numele/prenumele a 9
persoane, cu CNP şi semnătură, membrii ai asociaţiei (fără a fi completat numele asociaţiei),
declară că sunt de acord ca domnul A. reprezentant desemnat/numit al asociaţiei să depună la
APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în Campania 2012, în numele membrilor asociaţiei.
în campania 2013 Declaraţia - Anexa nr. 13 a formularului tip de cerere 2013, prin care
subsemnaţii, conform tabelului anexat, membri ai asociaţiei (fără a fi completat numele
asociaţiei) declară că sunt de acord ca domnul A. reprezentant desemnat/numit al asociaţiei să
depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în Campania 2013, în numele membrilor
asociaţiei, şi nu persoana fizică A..
Având în vedere prevederea legală de la alin. (6) al art. 5 din actul normativ mai sus
menţionat fermierul a depus la dosarele aferente campaniilor 2011 – 2013, contractul de
închiriere nr. 1845/04.05.2011 din care a reieşit că dreptul de folosinţă/utilizare aparţine ACA
C. reprezentată de domnul A., entitate distinctă de solicitantul (potrivit cererii)/beneficiarul
(potrivit deciziei de plată) sprijinului financiar de la APIA în campaniile 2011 – 2013, respectiv
numitul A., in calitate de persoană fizică.
Prin adresa nr. 4482/02.02.2017, echipa de verificare delegată a solicitat APIA Centrul
Judeţean să comunice demersurile întreprinse în urma constatărilor privind suspiciunea de
nereguli cu privire la cererile de acordare sprijin financiar pe suprafaţă depuse în numele
asociaţiei C. cu sediul în comuna X.
Urmare acestei solicitări, prin adresa nr. 1690/21.02.2017 înregistrată la DACI cu nr.
679/23.02.2017, APIA CJ, a comunicat faptul că funcţionarul public care a primit cererea
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aferentă campaniei 2014 s-a autosesizat cu privire la nerespectarea de către fermier a condiţiilor
privind angajamentul de agromediu pachetele 1 şi 2, începând cu campania 2011, fapt pentru
care s-au reanalizat dosarele aferente acestor campanii.
Prin adresa nr. 1690/23.03.2017 - completare, înregistrată la APIA Central cu nr.
1066/27.03.2017, APIA Centrul Judeţean a înaintat:
- procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr.
19966/03.12.2015 aferent campaniei 2011;
- procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr.
19967/03.12.2015 aferent campaniei 2012;
- procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr.
19968/03.12.2015 aferent campaniei 2013. (filele 201-214, vol. III d.u.p.).
Astfel, potrivit procesului-verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor
bugetare nr. 19966/03.12.2015 aferent campaniei 2011 întocmit de APIA CJ , fermierul A. nu
a respectat angajamentul de agromediu pachetele P1.2, început în anul 2011.
În campania 2014, ca urmare a controlului administrativ, s-a constatat o diferență între
suprafața declarată în cerere și suprafața confirmată în urma controlului;
Parcela aflată sub incidența acestei erori fiind parcela 17 cu suprafața declarată de 1,89
ha din care suprafața confirmată a fost de 0 ha. și parcela 18 cu suprafața declarată de 8,2 ha
din care suprafața confirmată a fost de 0 ha. Motivul reducerii acestor suprafețe este acela că în
controlul administrativ efectuat asupra cererii de plată a fermierului din campania 2014, s-au
constatat o serie de neconformități cu privire la documentele justificative ale statutului juridic
al fermierului precum și documentele care atestă dreptul de utilizare a terenului.
În dovedirea dreptului de utilizare, au fost anexate cererii unice, o serie de documente
care au ridicat suspiciuni cu privire la veridicitatea și autenticitatea acestor documente.
În concluzie, cererea de plată a fermierului A. nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate
și totodată, a încălcat prevederile art. 7 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 125/2006, care instituie în
sarcina fermierului obligația de a înscrie sub sancțiunea legii penale date reale , complete și
perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate,
inclusiv lista suprafețelor, motiv pentru care pentru parcelele mai sus-menționate aflate în
angajament este necesară recuperarea sumelor acordate necuvenit.
În urma verificării și analizării documentelor și faptelor menționate în cuprinsul
procesului-verbal, s-a constatat primirea de către beneficiar, a unei sume necuvenite.
Beneficiarul a primit suma în mod eronat și s-a stabilit un debit total de 23479,97 lei.
Documente probante: cererea unică de plată pe suprafață depusă de fermier în campania
2011, nr. 54396/11.05.2011; nota de fundamentare nr. 3483218/16.11.2015, decizia nr.
1541229/20.10.2011, 2439542/17.12.2011 de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin
pe suprafață, procesul verbal de constatare a neconformităților care propun cererea unică pentru
plăți necuvenite, nota de sancțiuni 3482706/24.09.2015, rapoartele de calcul AP11_24.09.2015,
precum și alte date existente în baza de date IACS aparținând APIA.
S-a reţinut că debitorul A.. datorează APIA un debit în valoare de 23479,97 lei după
cum urmează: aferent bugetului Uniunii Europene 19253,55 lei, aferent bugetului de stat
4226.42 lei.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin.1 din OUG nr. 66/2011, scadența creanței
bugetare stabilite prin titlul de creanță este de 30 zile de la data comunicării titlu de creanță.
Neplata creanțelor bugetare conform termenului stabilit, atrage dobânda și recuperarea
acesteia conform prevederilor OUG nr. 66/2011.
Potrivit procesului-verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare
nr. 19967/03.12.2015 aferent campaniei 2012 întocmit de APIA CJ, fermierul A. nu a respectat
angajamentul de agromediu pachetele P1.2, început în anul 2011.
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În campania 2014, ca urmare a controlului administrativ, s-a constatat o diferență între
suprafața declarată în cerere și suprafața confirmată în urma controlului;
Parcela aflată sub incidența acestei erori fiind parcela 17 cu suprafața declarată de 1,89
ha din care suprafața confirmată a fost de 0 ha. și parcela 18 cu suprafața declarată de 8,2 ha
din care suprafața confirmată a fost de 0 ha. Motivul reducerii acestor suprafețe este acela că în
controlul administrativ efectuat asupra cererii de plată a fermierului din campania 2014, s-au
constatat o serie de neconformități cu privire la documentele justificative ale statutului juridic
al fermierului precum și documentele care atestă dreptul de utilizare a terenului.
În dovedirea dreptului de utilizare, au fost anexate cererii unice, o serie de documente
care au ridicat suspiciuni cu privire la veridicitatea și autenticitatea acestor documente.
În concluzie, cererea de plată a fermierului A. nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate
și totodată, a încălcat prevederile art. 7 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 125/2006, care instituie în
sarcina fermierului obligația de a înscrie sub sancțiunea legii penale date reale , complete și
perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate,
inclusiv lista suprafețelor, motiv pentru care pentru parcelele mai sus-menționate aflate în
angajament este necesară recuperarea sumelor acordate necuvenit.
În urma verificării și analizării documentelor și faptelor menționate în cuprinsul
procesului-verbal, s-a constatat primirea de către beneficiar, a unei sume necuvenite.
Beneficiarul a primit suma în mod eronat și s-a stabilit un debit total de 23817,67 lei.
Documente probante: cererea unică de plată pe suprafață depusă de fermier în campania
2012, nr. 6281/09.03.2012; nota de fundamentare nr. 2995944/16.11.2015, decizia nr.
1780199/26.10.2012, 2150597/26.11.2012 de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin
pe suprafață, procesul verbal de constatare a neconformităților care propun cererea unică pentru
plăți necuvenite, nota de sancțiuni 2995513/24.09.2015, rapoartele de calcul AP11_24.09.2015,
precum și alte date existente în baza de date IACS aparținând APIA.
S-a reţinut că debitorul A. datorează APIA un debit în valoare de 23817,67 lei după cum
urmează: aferent bugetului Uniunii Europene 19530,47 lei, aferent bugetului de stat 4287.20
lei.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin.1 din OUG nr. 66/2011, scadența creanței
bugetare stabilite prin titlul de creanță este de 30 zile de la data comunicării titlu de creanță.
Neplata creanțelor bugetare conform termenului stabilit, atrage dobânda și recuperarea
acesteia conform prevederilor OUG nr. 66/2011.
Potrivit procesului-verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare
nr. 19968/03.12.2015 aferent campaniei 2013 întocmit de APIA CJ, fermierul A. nu a respectat
angajamentul de agromediu pachetele P1.2, început în anul 2011.
În campania 2014, ca urmare a controlului administrativ, s-a constatat o diferență între
suprafața declarată în cerere și suprafața confirmată în urma controlului;
Parcela aflată sub incidența acestei erori fiind parcela 17 cu suprafața declarată de 1,89
ha din care suprafața confirmată a fost de 0 ha. și parcela 18 cu suprafața declarată de 8,2 ha
din care suprafața confirmată a fost de 0 ha. Motivul reducerii acestor suprafețe este acela că în
controlul administrativ efectuat asupra cererii de plată a fermierului din campania 2014, s-au
constatat o serie de neconformități cu privire la documentele justificative ale statutului juridic
al fermierului precum și documentele care atestă dreptul de utilizare a terenului.
În dovedirea dreptului de utilizare, au fost anexate cererii unice, o serie de documente
care au ridicat suspiciuni cu privire la veridicitatea și autenticitatea acestor documente.
În concluzie, cererea de plată a fermierului A. nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate
și totodată, a încălcat prevederile art. 7 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 125/2006, care instituie în
sarcina fermierului obligația de a înscrie sub sancțiunea legii penale date reale , complete și
perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate,
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inclusiv lista suprafețelor, motiv pentru care pentru parcelele mai sus-menționate aflate în
angajament este necesară recuperarea sumelor acordate necuvenit.
În urma verificării și analizării documentelor și faptelor menționate în cuprinsul
procesului-verbal, s-a constatat primirea de către beneficiar, a unei sume necuvenite.
Beneficiarul a primit suma în mod eronat și s-a stabilit un debit total de 24485,67 lei.
Documente probante:cererea unică de plată pe suprafață depusă de fermier în campania
2013, nr. 311/04.03.2013; nota de fundamentare nr. 3237326/16.11.2015, decizia nr.
1947733/22.10.2013, 2549949/11.12.2013 de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin
pe suprafață, procesul verbal de constatare a neconformităților care propun cererea unică pentru
plăți necuvenite, nota de sancțiuni 3236910/24.09.2015, rapoartele de calcul AP11_24.09.2015,
precum și alte date existente în baza de date IACS aparținând APIA.
Debitorul A. datorează APIA un debit în valoare de 24485,37 lei după cum urmează:
aferent bugetului Uniunii Europene 20077,98 lei, aferent bugetului de stat 4407.39 lei.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin.1 din OUG nr. 66/2011, scadența creanței
bugetare stabilite prin titlul de creanță este de 30 zile de la data comunicării titlu de creanță.
Neplata creanțelor bugetare conform termenului stabilit atrage dobânda și recuperarea
acesteia conform prevederilor OUG nr. 66/2011.
Având în vedere prevederile art. 5. alin 4) din OMADR nr. 246/2008 privind stabilirea
modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru
acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate respectiv:
„În cazul utilizării păşunilor comunale de către o formă asociativă legal constituită,
aceasta poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal şi face dovada evidenţei fiecărui
proprietar de exploataţie cu o copie după cardul exploataţiei şi a suprafeţei agricole care revine
fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere, care trebuie să
cuprindă şi acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăţi, în conformitate cu actul
constitutiv şi/sau statutul asociaţiei asumându-şi responsabilitatea asupra cerinţelor care
condiţionează plăţile.”
Fermierul a depus la dosarele aferente campaniilor 2011 – 2013, Declaraţii prin care
membrii asociaţiei (fără a se preciza denumirea acesteia), prin semnarea acestor declaraţii îşi
exprimă acordul ca dl. A. – reprezentant al asociaţiei, să solicite sprijin financiar de la APIA în
numele lor.
În scopul verificării dacă cele două entităţi, societatea C. şi Asociaţia Crescătorilor de
Animale C., sunt înscrise în Registrul fermierilor administrat de APIA, echipa de verificare a
considerat necesar să solicite (adresa nr. 1653/11.05.2010) aceste informaţii direcţiei de
specialitate din cadrul APIA Aparat Central.
Ca răspuns la această solicitare, Direcţia Plăţi Directe – sector zootehnic, prin adresa nr.
1867/22.05.2017 a comunicat faptul că Asociaţia Crescătorilor de animale C. şi societatea C.
nu figurează cu cererea depusă pentru sectorul zootehnic, speciile bovine, ovine, caprine, în anii
de cerere 2011-2013.
Prin adresa nr. 1691/15.05.2017 echipa de verificare a solicitat Primăriei comunei X. un
set de documente, instituţie care, prin adresa nr. 3048/25.05.2017 ne-a transmis copia paginilor
Registrului Agricol al comunei X., aferente exploataţiei deţinută de A., în calitate de persoană
fizică, din care reiese că utilizează suprafaţa deţinută în proprietate de 4,5 ha, în campaniile
2011-2014 şi Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei X. Se
menţionează faptul că Asociaţia Crescătorilor de Animale C. nu are poziţie distinctă în registrul
agricol.
Prin adresa nr. 2843/14.03.2017, Primăria Z. a comunicat următoarele:

105

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

- în evidenţele agricole ale comunei Z., în anii 2011 - 2013. figurează înscrisă Primăria
comunei X. cu suprafaţa de 81,50 ha care s-a modificat din 2013 cu suprafaţa de 354,6 ha
urmare inventarierii suprafeţelor deţinute de UAT X.;
"referitor la adeverinţa 844 /05.03.2013 emisă de instituţia noastră vă comunicăm faptul
că utilizatorul suprafeţelor de teren agricol este Asociaţia C. reprezentată de către dl A. iar
proprietarul suprafeţelor de teren agricol este Primăria comunei X. "
copia registrului agricol al comunei Z. din care reiese că Primăria comunei X. figurează
înregistrată, pe anul 2011, 2012 cu suprafaţa de 81,50 ha şi pe 2013 cu suprafaţa de 354.60 ha.
Având în vedere faptul că, în normele de aplicare ale Codului Fiscal, la art. 1851, se
prevede astfel, "In cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe
bază de norme de venit, asociatul desemnat are următoarele obligaţii:
să înregistreze contractul de asociere, precum şi orice modificare a acestuia la organul
fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 15 zile de la data
încheierii acestuia…
Echipa de verificare a solicitat, prin adresa nr. 2233/05.07.2017 Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, instituţie care are competenţa teritorială de administrare a
contribuabililor judeţului, informaţii privind Asociaţia Crescătorilor de Animale C..
Prin adresa nr. 51838/16.08.2017 înregistrată la APIA Aparat Central cu nr.
33906/21.08.2017, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice, ne comunică următoarele:(…)
Entitatea Asociaţia Crescătorilor de Animale C. nu este înregistrată în baza de date a
ANAF. In procesul de verificare a fost consultat şi registrul electronic al ONG de pe site-ul
Ministerului Justiţiei fără a fi identificată o astfel de entitate.(…)
A. a fost membru şi reprezentant al A. Asociaţie familială X.. (fila 326, vol. III d.u.p.).
Astfel că Asociaţia Crescătorilor de Animale C., în afară de faptul că nu are calitatea de
solicitant/beneficiar al sprijinului financiar în dosarele aferente cererilor unice de plată depuse
în campaniile 2011 - 2013, nu face nici dovada unei forme legal constituită.
Urmare a faptului că din datele înscrise pe cererile unice de plată aferente campaniilor
2011- 2013 a reieşit că, în raport cu APIA, calitatea de solicitant o are A. - persoană fizică, iar
la dosarele aferente campaniilor menţionate nu au fost regăsite documente doveditoare ale
dreptului de folosinţă ale solicitantului în această calitate.
Având în vedere prevederile art. 21. alin. 8), 9) şi 10) din O.U.G. nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu completările şi modificările
ulterioare, potrivit cărora, „structurile verificate au obligaţia de a prezenta la termenele stabilite
toate datele şi documentele solicitate, necesare pentru realizarea controlului, precum şi de a
acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de verificare”,
coroborat cu prevederile art. 7. alin. 1). lit. f) din OUG nr. 125/2006 în baza căruia, la cererea
APIA, fermierul trebuie să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi
să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea”,
Echipa de verificare i-a solicitat lui A., prin adresa nr. 2169/28.06.2017, informaţii
privind calitatea sa în relaţia cu APIA şi documentele doveditoare ale dreptului de
folosinţă/utilizare prevăzute de actele normative mai sus menţionate.
A. până la data finalizării prezentului proces verbal de constatare, nu a comunicat un
răspuns cu privire la aspectele solicitate prin adresa SAF nr. 2169/28.06.2017.
Pentru a verifica dacă societatea C. este înregistrată la instituţiile abilitate în acest sens,
echipa de verificare a considerat oportun să solicite aceste informaţii, prin adresa nr.
1800/24.05.2017, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
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Prin adresa nr. 18008/31.05.2017, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Suceava a comunicat faptul că, „societatea C. nu a fost găsită în baza de date a Registrului
Comerţului.
CONCLUZII:
Fermierul A. - RO 270212567 a depus cererile unice de plată pe suprafață astfel: în
campania 2011 pentru suprafața de 216,20 ha, solicitând SAPS, PNDC1, ZMD, AM P1 și P2,
în campania 2012 pentru suprafața de 216,20 ha, solicitând SAPS, PNDC1, ZMD, AM P1 și
P2, în campania 2013 pentru suprafața de 216,20 ha, solicitând SAPS, PNDC1, ZMD, AM P1
și P2, în campania 2014 pentru suprafața de 261,29 ha, solicitând SAPS, PNDC1, ZMD, AM
P1 și P2, în campania 2015 pentru suprafața de 261,29 ha, solicitând SAPS, Plata redistributivă,
Practici agricole benefice pentru climă și mediu, ANC_ZM măsura 13.1, AM P1-P7.
APIA - Centrul Județean a emis decizii pentru fermierul A. – RO 270212567, astfel: în
campania 2011 – pentru suprafaţa determinată de 216,20 ha, plata în sumă de 277.582,23 lei,
în campania 2012 – pentru suprafaţa determinată de 216,20 ha, plata în sumă de 287.491,15 lei,
în campania 2013 – pentru suprafaţa determinată de 216,20 ha, plata în sumă de 363.514,9 lei,
în campania 2014 – decizia prin care se stabilesc sancţiuni multianuale în sumă de 423051, 63
lei şi excluderea de la plată datorită supra-declarării.
Respingerea de la plată a cererii aferentă campaniei 2014 a fost motivată de către
funcţionarii APIA Centrul Judeţean, în conţinutul Deciziei nr. 2814652/11.09.2015, astfel:
„Urmare analizării documentelor anexate cererii de plată depusă de către
dumneavoastră, a controalelor administrative efectuate, s-au constatat o serie de neconformităţi
cu privire la solicitant, documentele justificative ale statutului juridic al fermierului precum şi
documentele care atestă dreptul de utilizare a terenului. Conform art. 5 din Ordinul MADR
documentele care fac dovada utilizării legale a pajiştilor permanente comunale, conform art. 7
alin.1 lit. f din OUG nr. 125/2006 sunt actele doveditoare ale dreptului de proprietate,
contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între consiliile locale şi crescătorii de
animale, din care să reiasă suprafaţa utilizată şi adeverinţa eliberată de primărie conform
înscrisurilor din registrul agricol.
Solicitantul cererii de plată a fost A. în calitate de persoană fizică.
Ca dovadă a dreptului de utilizare pentru păşunea comunală a fost anexat cererii unice
de plată contractul de închiriere păşune cu nr. 1845/04.05.2011 încheiat între părţile
contractante Comuna X. şi Asociaţia Crescătorilor de Animale C., iar documentul justificativ
al statutului juridic al fermierului este contractul de societate civilă prin care se constituie
societatea C.
În dovedirea utilizării păşunilor comunale închiriate, fermierul a prezentat adeverinţa
eliberată de Primăria comunei Z. conform înscrisurilor din registrul agricol nr. 1128/20.03.2014
prin care se adevereşte că Primăria comunei X. prin reprezentant A. ca titular utilizează
suprafaţa de 354,6 ha păşune.
În campania 2015 – decizia prin care cererea de solicitare a sprijinului financiar se
respinge la plată urmare deficienţelor constatate, respectiv codurile de neconformitate:
SIMP_0041 (Rezultatul controlului vizual şi data validităţii sunt în contradicţie) şi
ACTIV_0005 (Documentele justificative nu au fost înregistrate până la termenul limită de
depunere. Fermierul nu este încadrat ca fermier activ şi vor fi respinse de la plată
schemele/măsurile care necesită îndeplinirea condiţiei de Fermier Activ).
Urmare nerespectării condiţiilor privind angajamentul de agromediu pachetele 1 şi 2,
APIA Centrul Judeţean a procedat la reinstrumentarea cererilor de plată aferente campaniilor
2011 – 2013, în urma căreia s-au emis: procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a
creanţelor bugetare nr. 19966/03.12.2015, aferent campaniei 2011, pentru suma de 23479,97
lei, procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr.
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19967/03.12.2015, aferent campaniei 2012, pentru suma de 23817,67 lei, procesul verbal de
constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr. 19968/03.12.2015, aferent
campaniei 2013, pentru suma de 24485,37 lei.
Pentru dovada dreptului de folosinţă a suprafeţei pentru care a primit sprijin financiar în
campaniile 2011 – 2013, fermierul a prezentat (Conform OUG nr. 125/2006):
Contractul de închiriere nr. 1845/04.05.2011 prin care Consiliul Local al comunei X.
închiriază suprafaţa de 354,26 ha păşune comunală, Asociaţiei Crescătorilor de Animale C.,
pentru o perioadă de 5 ani (04.05.2011 – 04.05.2016). Contractul este semnat de proprietar – ..
în calitate de primar al comunei X. şi chiriaş – A., administrator unic al Asociaţiei Crescătorilor
de Animale C.
Pentru dovada dreptului de utilizare,
În campania 2011, nu s-au regăsit documente,
În campania 2012, fermierul a depus adeverinţa înregistrată cu nr. 944/09.03.2012 prin
care Primăria comunei X. adevereşte faptul că dl. A. figurează înscris în registrul agricol al
comunei cu suprafaţa agricolă în proprietate de 4,5 ha.
În campania 2013, fermierul a depus:
Adeverinţa nr. 1166/04.03.2013 prin care Primăria comunei X. adevereşte că domnul
A. figurează înregistrat pe anul 2013, cu suprafaţa agricolă în proprietate de 4,5 ha,
Adeverinţa nr. 138/04.03.2013 prin care Primăria comunei X. adevereşte că domnul A.
figurează înregistrat pe anul 2013 în registrul agricol, cu suprafaţa agricolă în proprietate de
6,40 ha situată în satul ...
Adeverinţa nr. 844/05.03.2013 eliberată de Primăria comunei Z., prin care se adevereşte
că Primăria X. reprezentată prin A., figurează înregistrată pe anul 2013, cu suprafaţa agricolă
în proprietate de 205,69 ha.
Pentru dovada statutului juridic, pentru campaniile 2011 – 2013, fermierul A. a depus:
Contractul de societate civilă prin care se constituie Societate C., cu administrator unic
A.. La art. 1 alin. 2 din contract s-a menţionat: „Societatea C. efectuează acte de comerț, nu are
personalitate juridică şi nu este subiect de drept autonom”.
Contract de societate prin care se constituie societatea C..
La art. 1 (1) – Părţile contractante, sunt menţionate numele/prenumele a 30 persoane
care au convenit în baza prezentului contract pentru o asociere simplă, fără personalitate
juridică, pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 05.04.2011
La art. 1 (2) – se menţionează: „Societatea C. este o asociere simplă, nu efectuează acte
de comerţ, nu are personalitate juridică şi nu este subiect de drept autonom”.
La art. 1 (3) se menţionează : „Asocierea simplă se face în scopul arendării păşunii
comunale/orăşeneşti în vederea exploatării raţionale a acesteia şi pentru a putea beneficia de
sprijinul financiar conform schemei de plată unică pe suprafaţa de păşune”
La art. 6 – Administrarea societăţii, se menţionează că se încredinţează administrarea
societăţii administratorului unic A..
Coroborând informaţiile din documentele prezentate la punctele 1, 2, 4, 5 şi 6, raportat
la prevederea legală statuată de OUG nr. 125/2006 la art. 6 alin.1, respectiv:
„Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi
persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită
plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul
asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea”
S-a concluzionat faptul că nu există identitate între:
Titularul cererilor de solicitare/beneficiarul sprijinului financiar în campaniile 2011 –
2013, respectiv A. – persoană fizică,
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Persoana constituită prin documentele doveditoare ale statutului juridic, respectiv,
Societatea C., şi
Locatarul din contractul de închiriere a suprafeţei de păşune care face obiectul
solicitării/obţinerii sprijinului financiar în campanile menţionate, respectiv Asociaţia
Crescătorilor de Animale C.
La aceeaşi concluzie a ajuns şi APIA Centrul Judeţean (care se regăseşte menţionată în
cuprinsul Deciziei nr. 2814652/11.09.2015, în urma analizării documentelor depuse la dosarul
aferent campaniei 2014 care sunt aceleaşi cu cele regăsite şi în campaniile 2011, 2012, 2013,
motiv pentru care directorul executiv al acestei instituţii a stabilit faţă de fermierul A., sancţiuni
multianuale şi excluderea de la plată.
Având în vedere prevederea legală statuată de OUG nr. 125/2006 la art. 7 alin.1,
respectiv: „Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe
suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de APIA. (…),
în urma verificării acestui aspect de către echipa de control, s-a constatat că Asociaţia
Crescătorilor de Animale C. şi Societatea C. nu figurează înregistrate cu cerere depusă pentru
sectorul zootehnic, speciile ovine, bovine, caprine, în anii de cerere 2011 – 2013, deci nu sunt
înregistrate în Registrul fermierilor.
Având în vedere menţiunea de la art. 1 (2) din Contractul de societate civilă din data de
05.04.2011 (care nu are număr de înregistrare la nicio instituţie publică) prin care se constituie
Societatea C., respectiv faptul că „efectuează acte de comerţ”, privită din punct de vedere al
formei de asociere simplă, fără personalitate juridică şi raportat la prevederile art. 86 - Reguli
privind asocierile fără personalitate juridică, din Legea nr. 571/2003 coroborată cu HG nr.
44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare, respectiv, „ (…) Contractul
de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data încheierii
acestuia” societatea C. trebuia să se regăsească înscrisă în registrele de evidenţă administrate
de Registrul Comerţului aflat în raza teritorială în care îşi are sediul aceasta, respectiv judeţul
Suceava. Precizăm că nu a fost regăsită, la dosarele fermierului, dovada înregistrării la organul
fiscal competent conform prevederilor legale menţionate anterior.
Urmare acestui fapt, echipa de control a efectuat verificări în urma cărora a constatat că
societatea C. nu este înregistrată în baza de date a Registrului Comerţului.
Ordinul ANSVSA nr. 40 din 29.04.2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor
şi bovinelor, la art. 1, pct. 15 defineşte:
Registrul Național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE – colecţia de date în
format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România.
Sistemul Național de identificare și înregistrare a animalelor, denumit în continuare
SNIIA – ca fiind totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate
pentru identificarea şi înregistrarea animalelor
Astfel cum sunt definite mai sus sistemele naţionale de evidenţă a exploataţiilor şi
animalelor, a reieşit faptul că fermierii care solicită sprijin financiar de la APIA, Asociaţia
Crescătorilor de Animale C. sau societatea C. trebuia să se regăsească înscrise în aceste
evidenţe, fapt verificat de către instituţii abilitate, respectiv Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Animalelor Suceava care ne-a comunicat, prin adresa cu nr. 17.442 din
28.10.2016, faptul că entităţile, Asociaţia Crescătorilor de Animale C. şi societatea C. nu sunt
înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi nici cu efectiv de animale nu figurează
înregistrat în SNIIA în perioada 2011 – 2014.
Prin adresa cu nr. 1337 din 31.10.2016 Judecătoria Rădăuţi a comunicat referitor la
Asociaţia Crescătorilor de Animale C. şi societatea C. faptul că „din verificările efectuate la
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compartimentul Registratură – Arhivă şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, acestea nu au
fost identificate.”.
S-a apreciat că A. a acţionat, în raporturile cu APIA, în calitate de persoană fizică şi nu,
în calitate de reprezentant al Asociaţiei Crescătorilor de Animale C., prin urmare a beneficiat
de subvenţii în nume propriu şi nu, în beneficiul Asociaţiei.
Asociaţia Crescătorilor de Animale C., chiar sub forma unei asocieri simple (fără
personalitate juridică), are un patrimoniu propriu, de afectaţiune (care serveşte îndeplinirii
scopului asociaţiei) şi nu se confundă cu patrimoniul persoanei fizice A..
Prin urmare, dreptul de folosinţă pentru păşune, dobândit prin contractul de închiriere
nr. 1848/04.05.2011 încheiat între Primăria comunei X. în calitate de proprietar şi Asociaţia
Crescătorilor de Animale C. în calitate de chiriaş, a intrat în patrimoniul asociaţiei şi nu în
patrimoniul persoanei fizice A..
În consecinţă, cererea unică de plată depusă de persoana fizică A., nu este susţinută cu
documente justificative din punct de vedere legal, se constată astfel lipsa calităţii de folosinţă
deoarece nu a dovedit că avea folosinţa legală a terenului pentru care a primit sprijin financiar
de la APIA.
Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea metodelor de implementare a condiţiilor
specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi
naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent
măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, la art. 5 alin.4 prevede, cu privire la acordarea
plăţii unice pe suprafaţă pentru pajiştile permanente comunale utilizate pentru păscut sau
producerea de fân, următoarele:
„Forma asociativă legal constituită trebuie să deţină acceptul fiecărui membru pentru a
solicita aceste plăţi şi să îşi asume responsabilitatea atât asupra cerinţelor care condiţionează
plăţile,(…)”
Din declaraţiile de martor date de persoanele semnatare ale Declaraţiilor prin care
membrii asociaţiei îşi exprimă acordul ca dl. A. – reprezentant al asociaţiei, să solicite sprijin
financiar de la APIA în numele lor (înaintate APIA de către DNA), a rezultat că acestea nu au
făcut parte din această asociaţie, nu-şi recunosc semnăturile din tabele, nu au completat şi nici
nu au semnat vreo declaraţie sau vreun contract de asociere cu numitul A.
Toate acestea au fost argumente ce au determinat:
Neeligibilitatea fermierului A. în contul căruia au fost virate sumele aferente sprijinului
financiar obţinut de la APIA - Centrul Judeţean pentru suprafaţa de 216,20 ha, în campaniile
2011 – 2013 şi implicit,
Acţiunea de restituire a subvenţiilor acordate necuvenit, la care se adaugă dobânzile
legale şi accesorii prevăzute de lege.
Pentru reţinerea situaţiei de fapt mai sus expuse, instanţa de fond a avut în vedere
mijloacele de probă administrate în faza de urmărire penală...., precum şi declaraţia dată de
inculpatul A. în cursul judecăţii potrivit art. 375 C.pr.pen., prin înscrisul autentificat depus la
dosar, a declarat că recunoaşte în totalitate fapta aşa cum a fost reţinută în rechizitoriu şi a
solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.
Având în vedere situaţia de fapt reţinută pe baza probatoriului administrat, instanţa de
fond a reţinut că vinovăţia inculpatului a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.
Coroborând probele administrate în cauză, instanţa de fond a constatat că, în drept,
faptele inculpatului A. care, în baza aceleiași rezoluţii infracționale, a depus la APIA – CJ, la
datele de 11.05.2011, 09.03.2012, 04.03.2013, în nume propriu, iar la datele de 15.05.2014 și
22.06.2015, în numele Asociației Crescătorilor de Animale C., cereri de acordare subvenții în
cadrul schemei de autorizare plăți pe suprafață, la care a anexat următoarele documente și
declarații falsificate prin contrafacerea semnăturilor și inexacte, conținând aspecte nereale:
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- declarații de suprafață pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – documente cu
conținut nereal referitor la dreptul de utilizare legală a pășunii de către fermierul solicitant;
- contractul de închiriere pășune nr. 1845 din 04.05.2011 - document cu conținut nereal
în privința identității și existenței chiriașului, care atestă dreptul de utilizare a pășunii comunale
pentru o asociație/societate civilă C. care nu s-a înființat în realitate din punct de vedere juridic
și civil;
- contract de societate civilă datat 05.04.2011 și contract de societate datat 05.04.2011,
documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane care figurează cu calitatea
de membri ai asociației/societății civile C. și cu conținut nereal, referitor la aparenta
constituire/înființare a acestei asociații de crescători de animale;
Anexele nr. 2/2011, 2/2012, 2/2013, 2/2014 și 2/2015 - declarații de eligibilitate documente inexacte, în condițiile în care fermierul solicitant nu deținea numărul de bovine
declarat;
Declarație/2011, Anexele nr. 13/2012, nr. 13/2013, Anexele nr. 4/2014 precum și nr.
4/2015- documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane și cu conținut
nereal, referitor la calitatea persoanelor de membri ai Asociației și acordul acestora de a-l
împuternici pe inculpatul A. să depună cerere de subvenție în numele lor;
act constitutiv societate civilă nr. 1/14.04.2015 document falsificat prin contrafacerea
semnăturilor unor persoane care figurează cu calitatea de membri ai societății,
fără ca fermierul solicitant să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, privind
dreptului de utilizare legală a pășunii solicitată la plată, respectiv asigurarea încărcăturii minime
pe pășunat,
având ca rezultat, obținerea pe nedrept, de fonduri din bugetul administrat de Uniunea
Europeană în sumă de 1.014.253,588 lei, sumă cu care APIA se constituie parte civilă în cauză
- realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credință de
documente, ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.
1 C.pen. (5 acte materiale aferente campaniilor agricole 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015 dintre
care actele materiale din campaniile 2014 și 2015 au rămas în fază de tentativă).
Modalitatea de redactare a normei de incriminare a relevat faptul că infracţiunea de
obţinere pe nedrept a fondurilor europene este o formă atipică a infracţiunii de înşelăciune.
Latura obiectivă a acesteia se poate realiza fie printr-o acţiune comisivă ce presupune
folosirea/prezentarea unor documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, modalitate
în care este indusă în eroare autoritatea competentă să decidă asupra eligibilităţii unui proiect
şi să acorde fonduri băneşti din bugetele comunitare. Acţiunile ilicit penale care circumscriu
verbum regens în art.181 alin.1 din Legea nr. 78/2000, în mod alternativ, „folosirea”
„prezentarea” trebuiesc comise de persoana fizică sau juridică, care intenţionează să obţină
fonduri europene pe nedrept. Practic rezultatul acţiunilor menţionate trebuie să fie efectiv, adică
să determine obţinerea de fonduri europene în mod ilicit, impunându-se ca subiectul activ –
agentul –să intre în raportul juridic penal cu instituţia care administrează fonduri europene.
În privinţa faptei prevăzute în art. 181 alin. 1 din legea specială s-a remarcat şi faptul că
aceasta este o infracţiune complexă, având un obiect juridic special. În primul rând sunt ocrotite
relaţiile sociale privitoare la corecta accesare a fondurilor comunitare, dar în egală măsură sunt
ocrotite şi relaţiile sociale privitoare la încrederea pe care trebuie să o prezinte înscrisurile
producătoare de efecte juridice.
Infracţiunile de fraudare a fondurilor europene, cu excepţia celei prevăzute la art. 185 ,
se pot comite sub aspectul laturii subiective doar cu intenţie, ceea ce presupune că autorul
infracţiunii cunoaşte că documentul utilizat este falsificat/inexact/incomplet, însă în persistenţa
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sa infracţională înţelege să îl folosească în materialitatea lui tocmai pentru a obţine fonduri
europene.
În cazul ambelor infracţiuni generice de fraudă sub aspectul cheltuielilor – obţinerea
nelegală de fonduri şi deturnarea de fonduri – subiect pasiv imediat este autoritatea naţională
de implementare ce are atribuţii în gestionarea şi administrarea fondurilor primite de la nivel
european, statul român fiind unicul responsabil în raporturile cu Comisia Europeană şi singurul
obligat la restituirea fondurilor utilizate necorespunzător, independent de orice alt demers
juridic prin care se urmăreşte recuperarea prejudiciului cauzat de făptuitor. Subiect pasiv mediat
este Comisia Europeană care are atribuţii de execuţie bugetară la nivel european, însă această
instituţie poate să aibă şi calitatea de subiect pasiv unic atunci când în gestiunea programelor
de finanţare nu sunt implicate autorităţile naţionale.
S-a reţinut că infracţiunea în discuţie este una contra patrimoniului care se comite cu
intenţie, iar obiectul material al acesteia îl constituie sumele de bani obţinute pe nedrept.
Înscrisurile în sensul textului incriminator constituie, obiecte materiale pe care sunt
marcate cu semnele scrierii fonetice existenţa de acte sau raporturi juridice. Declaraţiile scrise
sunt mijloace materiale de redare şi conservare a unor împrejurări cu relevanţă juridică emanând
de la o persoană determinată şi care în anumite condiţii pot determina consecinţe juridice.
Distincţia este dintre cei doi termeni „înscris” şi „declaraţie” se realizează la nivelul
aptitudinii de a produce consecinţe juridice pe care cel dintâi o posedă ca şi caracteristică
intrinsecă, pe când secunda o poate dobândi în asociere circumstanţială.
Noţiunea de fals la care se face trimitere în art. 181 alin. 1 are înţelesul atribuit falsului
material şi falsului intelectual de textele art. 320 alin. 1 şi art. 321 alin. 1 C.pen. (cu
corespondent în art. 288 alin. 1 şi art. 289 alin. 1 C.pen. din 1969), însemnând fie contrafacerea
scrierii sau a subscrierii ori alterarea materială a documentului, fie atestarea în cuprinsul
documentului a unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori omisiunea de a
însera în document unele date sau împrejurări.
În doctrină s-a arătat că este inexact acel înscris care fără a fi falsificat, este întocmit
incorect, astfel încât datelor pe care le conţine li se dă o interpretare intenţionat eronată. În cazul
documentelor incomplete s-a apreciat că acestea sunt înscrisurile care nu cuprind toate datele
necesare pentru o corectă interpretare a realităţii la care se referă, date care dacă ar fi fost
cuprinse în act ar fi produs alte efecte juridice decât cele pe care actul inform le prezintă.
Documentele false, inexacte sau incomplete reprezintă o alterarea a adevărului, cu
prezentarea unor informaţii denaturate în scopul obţinerii de subvenţii, înfăţişându-se ca o
variantă specială a infracţiunii de înşelăciune.
Este „fals” în sensul art. 181 din Legea nr. 78/2000, acel înscris al cărui conţinut real a
fost modificat, prin alterare sau contrafacere, de către făptuitor sau de către o altă persoană.
Alterarea conţinutului înscrisului se poate realiza fie prin înlocuirea datelor reale din
cuprinsul/conţinutul acestuia cu altele neconforme adevărului, fie prin eliminarea unor
date/informaţii care au ca efect schimbarea eficienţei juridice a înscrisului respectiv. În cazul
contrafacerii înscrisului, de principiu, nu se cere preexistenţa unui înscris corect, conform
adevărului, întrucât există o acţiune de plăsmuire sau ticluire a unui înscris. Referitor la
declaraţiile false, autorul infracţiunii săvârşeşte o acţiune de declarare necorespunzătoare
adevărului prin care încearcă obţinerea de fonduri comunitare, în toate cazurile falsul realizat
trebuie să fie relevant pentru a se produce urmarea imediată prevăzută de textul de incriminare.
Este „inexact” înscrisul sau acea declaraţie care, fără a fi supuse unei acţiuni de
modificare (alterare/contrafacere) a conţinutului, este întocmit incorect, astfel încât datelor pe
care le conţine li se dă o interpretare intenţionat greşită, ce are ca rezultat schimbarea eficienţei
juridice a înscrisului în ansamblu. În acest fel, înscrisul va avea aptitudinea de a fi folosit cu
succes în obţinerea de fonduri comunitare. În substanţa sa, înscrisul poate conţine date iniţiale
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reale şi complete, dar care, printr-o înregistrare/interpretare incorectă va conduce la o
denaturare a realităţii. În toate cazurile, starea de fapt este astfel ilustrată încât să permită sau
să dea loc, prin raportare la cerinţele impuse de autoritatea contractantă, la o interpretare din
partea acesteia de natură a permite accesarea fondurilor europene. Un document inexact este
acela care nu exprimă fidel realitatea, fără însă să se ridice la nivelul unui document fals.
Noţiunea de „incomplet” vizează înscrisul care nu conţine toate datele necesare
interpretării corecte a realităţii la care se referă şi care din această cauză produce efecte juridice
contrare celor pe care le-ar fi generat dacă ar fi fost cunoscute datele sau informaţiile lipsă.
Datele şi informaţiile lipsă trebuie să fie esenţiale în raport cu scopul în care este folosit înscrisul
respectiv şi cu realitatea concretă pe care acesta este destinat să o probeze – accesul la fondurile
europene.
Aceste date pot fi cuprinse într-un singur document după cum se pot înfăţişa sub forma
mai multor înscrisuri (documentaţie) sau set de înscrisuri (documente), după cum este dat şi în
prezenta cauză.
Expresiile cu ştiinţă şi cu rea-credinţă vizează fără îndoială săvârşirea faptelor cu
intenţie directă sau indirectă.
Reaua-credinţă presupune o activitate de incorectitudine, o atitudine a unei persoane
care săvârşeşte un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convieţuire socială pe
deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale.
În dreptul penal reaua-credinţă desemnează intenţia ca formă a vinovăţiei, pentru
săvârşirea unei infracţiuni, intenţie care poate fi directă sau indirectă, pe de o parte când
inculpatul prevede rezultatul faptei sale urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte
(intenţie directă) sau pe de altă parte, când inculpatul prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l
urmăreşte acceptă posibilitatea producerii lui (intenţie indirectă).
Deosebirea dintre forma veche şi forma nouă a legii o reprezintă introducerea sintagmei
„cu rea-credinţă” care, chiar neconţinută de textul anterior, nemodificat, este doar o evidenţiere
a formei de vinovăţie cu care se săvârşeşte infracţiunea, nici forma anterioară, de altfel,
neincluzând şi nesancţionând infracţiunea săvârşită în forma culpei. Aşadar, din acest punct de
vedere, textul legal nu introduce, de fapt şi de drept, vreo modificare a conţinutului constitutiv,
ci doar o subliniere, o evidenţiere a formei de vinovăţie necesare pentru reţinerea săvârşirii
infracţiunii.
Infracţiunea în cauză se consumă în momentul în care elementul material al laturii
obiective este realizat şi a intervenit urmarea socialmente periculoasă, iar ca o condiţie esenţială
pentru existenţa infracţiunii, trebuie ca fondurile europene să fie obţinute pe nedrept, tentativa
pedepsindu-se. Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care se produce rezultatul
prevăzut în norma de incriminare, respectiv obţinerea pe nedrept a fondurilor comunitare.
Momentul obţinerii este acela în care fondurile intră efectiv în sfera de dispoziţie a făptuitorului
(prin transfer bancar sau altă modalitate de plată) şi este întotdeauna ulterior încheierii
contractului de finanţare.
Echivalând situaţia de fapt cu cea de drept, instanţa de fond a reţinut că acţiunile
inculpatului descrise pe larg întrunesc elementele de tipicitate ale infracţiunii pentru care a fost
deferit justiţiei şi urmează a răspunde penal, faptele reţinute în sarcina sa se pliază pe tiparul
normativ al textului de lege incriminator, el fiind cel care, cu intenţie a depus în vederea
obţinerii finanţării, acte cu conţinut fals, inexact şi incomplet, situaţie de natură să atragă
obţinerea ilegală de fonduri.
Jurisprudenţa sub aspectele analizate, respectiv depunerea de declaraţii şi înscrisuri
incomplete ori inexacte este conturată, în sensul reţinerii acestei infracţiuni în momentul
existenţei unei acţiuni anterioare ori concomitente a inculpatului pe lângă depunerea unor
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înscrisuri. Mai exact, depunerea de înscrisuri independent de o altă manifestare de voinţă a
persoanei nu a fost considerată infracţiunea în discuţie, fiind tratată din punct de vedere civil.
Aplicat la speţa de faţă, instanţa de fond a reţinut că se află în prezenţa primei ipoteze.
Caracterul contrafăcut (fals/inexact/incomplet) al documentelor prezentate la A.P.I.A., a
rezultat fără putinţă de tăgadă din depoziţiile martorilor menţionaţi, care au declarat, după caz,
în sinteză, că nu le aparţin semnăturile (ceea ce s-a confirmat şi prin lucrarea criminalistică de
specialitate întocmită), parte susţinând că au fost de ei executate, însă nu cunosc în ce
împrejurări şi care a fost scopul real pentru care le-au dat, că nu au fost membri ai vreunei
asociaţii, nu cunosc detalii cu privire la modul în care au fost constituite societăţile în cauză, nu
deţin vreun document în acest sens, că nu l-au împuternicit pe inculpat să solicite subvenţii sau
că nu au participat la efectuarea unor lucrări de întreţinere a păşunii comunale, unii nu au
cunoscut la ce au fost folosite practic card-urilor de exploataţie pe care i le-a dat celui în cauză,
sau de unde au fost obţinute şi cum au ajuns în dosarul depus la APIA. S-a dovedit că martorii
nu au semnat vreo declaraţie sau vreun contract de asociere cu numitul A..
Pentru evidenţa membrilor s-au întocmit o serie de tabele nominale, cuprinzând numele
şi prenumele acestora, datele de identificare, numărul de animale deţinut precum şi suprafaţa
utilizată pentru păşunatul animalelor/cosit etc. Fondurile au fost obţinut pentru toţi anii
menţionaţi, prin deciziile de acordarea plăţilor în cadrul schemelor de sprijin financiar.
Este cert faptul că inculpatul a depus documentaţia şi poartă răspunderea întregii
activităţi de obţinere a finanţării.
Din ansamblul probator administrat a rezultat că inculpatul a acţionat în deplină
cunoştinţă de cauză, voluntar, a prezentat astfel de documente la autoritatea competentă în
scopul obţinerii în mod ilegal de ajutoare financiare din fonduri europene, atitudine ce
caracterizează, sub aspectul laturii subiective a infracţiunii, vinovăţia sub forma intenţiei
directe.
După cum a decis şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în decizii de speţă, este realizat
conţinutul constitutiv al infracţiunii chiar dacă fondurile procurate ilicit au fost utilizate
conform destinaţiei pentru care au fost obţinute (aspect care, de altfel, nici nu a format obiectul
cercetărilor în prezenta cauză) neavând importanţă pentru subzistenţa infracţiunii modul de
folosire de către beneficiar a sumelor acordate de APIA, însă instanţa s-a raportat în analiza sa
la acest element în procesul de dozare a pedepsei la care a fost condamnat inculpatul, după cum
s-a dezvoltat la secţiunea consacrată individualizării acesteia.
Aşadar, sub aspectul laturii subiective s-a constatat că inculpatul a săvârşit infracţiunea
reţinută în sarcina sa cu intenţie directă, întrucât a prevăzut rezultatul faptei socialmente
periculoase şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea acelei fapte.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 5 alin. 1 C.pen., privind aplicarea legii penale mai
favorabile, instanţa de fond a reţinut că Legea nr.78/2000 a fost modificată la data de 01.02.2014
şi tot atunci a intrat în vigoare noul C.pen., însă infracţiunea continuată reţinută în sarcina
inculpatului s-a consumat la data de 09.03.2012, când a fost săvârşit al doilea act material însă
s-a epuizat la data de 22.06.2015, când a fost săvârşit ultimul act material, iar legea penală
aplicabilă în cazul infracţiunii continuate, este cea în vigoare la momentul epuizării infracţiunii
(unitatea legală de infracţiune). Aşadar legea aplicabilă în cauză este Noul C.pen. şi Legea
nr.78/2000 astfel a fost modificată la data de 01.02.2014, potrivit principiului activităţii legii
penale.
Instanţa de fond a apreciat că în cauză nu este oportună reţinerea pentru inculpat de
circumstanţe atenuante având în vedere multitudinea de act materiale săvârşite, valoarea
prejudiciului produs părţii civile şi activitatea infracţională în ansamblu.
Constatarea uneia sau mai multor împrejurări drept circumstanţe atenuante este atributul
instanţei de judecată şi, deci, lăsată la aprecierea acesteia, fiind de evidenţiat că, deşi este posibil
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să fie în prezenţa acestora, nu este obligată să reducă sau să schimbe pedeapsa principală, ci
urmează a le aprecia în raport cu elementele ce caracterizează persoana inculpatului, pericolul
social concret al faptei, modalitatea în care a fost comisă, cu urmările produse spre a decide
dacă au caracter atenuant sau nu. Numai în măsura în care aceste din urmă împrejurări nu
atribuie faptei deduse judecăţii o gravitate sporită, cele exemplificate de legiuitor au
semnificaţia unor circumstanţe atenuante judiciare.
Recunoaşterea anumitor împrejurări ca circumstanţe atenuante judiciare nu este posibilă
decât atunci când împrejurările luate în considerare reduc în asemenea măsură gravitatea faptei
în ansamblu sau caracterizează favorabil persoana făptuitorului de o atare manieră încât numai
aplicarea unei pedepse sub minimul special satisface, în cazul concret, imperativul justei
individualizări a pedepsei, ceea ce nu este cazul în speţă cu privire la inculpat.
Aşadar s-a luat în considerare că gravitatea faptelor este mărită de mijloacele
frauduloase de care s-a servit inculpatul, prezentarea de documente și declarații falsificate prin
contrafacerea semnăturilor și inexacte, conținând aspecte nereale, în sensul celor detaliate în
expunerea situaţiei de fapt pe care se fundamentează acuzaţia penală, toate acestea conţinând
neadevăruri manifeste, în scopul ascunderii modului real de desfăşurare a proiectelor
subvenţionate din fonduri europene.
Din probele administrate a rezultat că acesta a creat practic, aparența constituirii unor
asociații de crescători de animale din care ar face parte în calitate de asociați acele persoane
nominalizate şi audiate în faza de urmărire penală ca martori, cu scopul de a dovedi asigurarea
încărcăturii minime de pășunat pe suprafețele de pășune pentru care solicitase subvenții, că se
utilizau în mod legal suprafeţele de teren agricol vizate. În scop infracţional inculpatul s-a
folosit şi de documentele date de către unii dintre martori care nu au ştiut la ce vor fi utilizate
în realitate sau de înscrisuri despre care nu ştiau de unde au fost obţinute de către inculpat.
S-a reţinut că trebuie avută în vedere importanţa deosebită a valorilor sociale lezate prin
infracţiunea săvârşită, ce are caracter continuat, respectiv alocarea justă şi în conformitate cu
legea a fondurilor publice – atât naţionale, cât şi comunitare, distribuite cu concursul
autorităţilor naţionale – precum şi încrederea publică ce trebuie să existe în corectitudinea
alocării şi utilizării lor. Aceste valori ocrotite de legea penală sunt esenţiale pentru existenţa
statului de drept, democratic şi social, care presupune domnia efectivă a legii, egalitatea reală a
cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice şi crearea unui mediu economic sănătos,
întemeiat pe o concurenţă liberă şi corectă. În acest context, infracţiunea săvârşită prezintă o
gravitate specială, întrucât ea are ca obiect fondurile publice alocate care nu sunt destinate unei
activităţi economice generatoare de profit, ci dezvoltării rurale.
Însă, elementele de ordin personal ce caracterizează pozitiv inculpatul şi o anumită
conduită care-l pun într-adevăr într-o lumină favorabilă alături şi de atitudinea procesuală
corectă adoptată, după cum s-a punctat, au fost valorificate de instanţă în favoarea acestuia,
astfel că, în considerarea lor, s-a oprit la o pedeapsă într-un cuantum orientat către minimul
special obţinut ca urmare a reducerii ce va opera în speţă conform art. 396 al. 10 Cod proc.
penală şi s-a optat ca şi modalitate de executare pentru suspendarea sub supraveghere.
Potrivit art. 396 alin. 2 C.pr.pen., constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a
fost săvârşită de inculpat în calitate de autor, instanţa urmează să pronunţe condamnarea
inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de: ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori în numele ei”, prev. de art. 18¹, alin. (1) din Legea nr.78/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
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Individualizarea sancţiunii trebuie să respecte principiul proporţionalităţii pedepsei cu
natura şi gradul de pericol al faptei săvârşite, avându-se în vedere drepturile şi libertăţile
fundamentale sau alte valori sociale protejate care au fost vătămate prin comiterea infracţiunii.
Cuantumul pedepsei trebuie să aibă drept consecinţă recuperarea inculpatului, întrucât
ceea ce contează, în esenţă, este ca acesta să aibă acea forţă care să-i arate că a greşit, să îl
determine la reflecţie şi să stimuleze în el dorinţa ca pe viitor să aibă o conduită corectă.
Pedeapsa nu trebuie percepută de către inculpat ca o răzbunare din partea comunităţii pentru că
s-a abătut de la normele legale şi de convieţuire socială, ci ea trebuie să conducă în final la
redarea sa societăţii, aptitudinea coercitivă a pedepsei fiind apreciată numai dacă ţine seama de
natura morală a omului, de capacitatea sa de a-şi analiza faptele şi de a se hotărî pentru o
conduită compatibilă cu interesele societăţii.
La individualizarea pedepsei, instanţa de fond a avut în vedere pe de o parte, gradul de
pericol social al faptei, valoarea foarte ridicată a prejudiciului, scopul urmărit, însă, pe de altă
parte, a avut în vedere şi celelalte împrejurări favorabile inculpatului, cum ar fi: faptul că cel
puţin o parte din sumă a fost utilizată de inculpat potrivit destinaţiei acesteia, sens în care a
întreprins demersuri de curăţare şi întreţinere a păşunilor, de construire de adăpători şi
adăposturi pentru animale, defrişarea arborilor tineri, construirea de garduri, aspecte probate de
inculpat prin procesele verbale încheiate la nivelul Primăriei X. şi depuse în copie; fotografiile
depuse de inculpat la dosar; inculpatul a achitat chiria către Comuna X. şi impozitul către com.
Z., inculpatul a acoperit benevol o mică parte din prejudiciu aşa cum rezultă din înscrisurile
depuse ce vor fi analizate cu ocazie soluţionării laturii civile, circumstanţele personale ale
inculpatului, care nu are antecedente penale, a avut o poziţie procesuală corectă de recunoaştere
a faptei şi care a făcut demersuri pentru a achita o parte din prejudiciul stabilit în cauză.
De asemenea, au fost avute în vedere dispoziţiile art.374 alin.4 rap. la art.396 alin.10
C.pr.pen. referitoare la reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă menţionate în partea
specială.
Pe cale de consecinţă, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpatul A., la o pedeapsă
orientată spre minimul special, redus cu o treime, respectiv o pedeapsă de 1 an şi 10 luni
închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ”folosire sau prezentare cu rea-credință de
documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori în numele ei” prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.
1 C.pen. (5 acte materiale) şi art. 396 alin.10 C.pr.pen.
În privinţa pedepselor complementare, instanţa de fond a reţinut că art. 67 alin. 1 C.pen.
prevede că pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă
pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura
şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, această pedeapsă este
necesară.
Având în vedere aceste considerente, 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 al.1 lit. a) şi lit. b)
C.pen., astfel încât instanţa de fond a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b), pe o durată de 3 ani.
În privinţa pedepselor accesorii instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 65 al.1 C.pen.,
acestea se stabilesc în funcţie de modul în care au fost stabilite pedepsele complementare.
Astfel, dacă se apreciază necesitatea dispunerii pedepsei complementare trebuie stabilit şi
conţinutul pedepsei accesorii în funcţie de conţinutul pedepsei complementare. Astfel, raportat
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la prevederile Codului penal, din dispoziţiile art.65 alin. 1, a rezultat existenţa unei legături
indisolubile între pedepsele complementare şi accesorii.
În consecinţă, instanţa de fond a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prevăzute de art.65 alin.1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) C.pen.,
constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei,
având în vedere întrunirea cumulativă a condiţiilor legale pentru aplicarea suspendării
condiţionate a executării pedepsei prevăzute de art. 91 C.pen. şi anume cuantumul pedepsei
aplicate, lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, 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 alin. 1 raportat la art. 92 alin. 1
şi 2 C.pen., a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei principale aplicate pe un termen
de supraveghere de 4 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei.
În baza art. 92 alin. 3 raportat la art. 93 alin. 1 C.pen., 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 dispoziţiilor art. 93 al. 2 C.pen. pe durata termenului de supraveghere i s-a impus
condamnatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul
de Probațiune Suceava sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza dispoziţiilor art. 93 al. 3 C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul
A. a fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria comunei
X., jud. Suceava sau Primăria Oraşului ...pe o perioada de 80 zile, afară de cazul în care datorită
stării de sănătate nu poate presta această muncă.
În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. i s-a atras atenţia inculpatului A. asupra dispoziţiilor
art. 96 C.pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei şi dispunerea executării
pedepsei ca urmare a nerespectării măsurilor de supraveghere impuse prin hotărâre, ori ca
urmare a săvârşirii de infracţiuni.
Latura civilă
Potrivit Codului civil „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită,
săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”.
A rezultat astfel că, pentru a opera răspunderea civilă, este necesar să fie întrunite
cumulativ următoarele condiţii: să existe o faptă ilicită, adică o acţiune sau inacţiune prin care
se aduce atingere drepturilor subiective sau intereselor legitime ale persoanei vătămate; un
prejudiciu, acele consecinţe dăunătoare de natură patrimonială sau nepatrimonială, efecte ale
încălcării drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane; legătura de
cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu; vinovăţia autorului faptei ilicite.
Prin adresa nr. 6670 din 02.11.2017, APIA s-a constituit parte civilă împotriva
inculpatului A., în vederea recuperării prejudiciului cu suma de 1.014.253,588 lei, produs prin
săvârșirea infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.
1, art. 5 C.pen., în perioada campaniilor 2011, 2012 şi 2013, după cum urmează:
- campania 2011 – 317.150,13 lei,
- campania 2012 – 333.980,558 lei,
- campania 2013 – 363.122,90 lei,
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la care s-au adăugat accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până
la data achitării integrale a debitului principal, conform OUG nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
(filele 183-192, 193-205, vol. I d.u.p).
În cererea de constituire parte civilă, reprezentanții APIA au făcut următoarele precizări
referitoare la calculul prejudiciului cauzat de inculpat:
Campania 2011:
Fermierul A., CNP: 1680527333208, RO: 270212567 a depus la APIA CJ, cererea de
plată înregistrată sub nr. 54396/11.05.2011, solicitând sprijin financiar pentru suprafața totală
de 216,20 ha (categoria de folosință TA și PP). În urma controalelor efectuate la nivelul
centrului județean, a fost emisă Decizia pentru plată avans nr. 1541229/23.10.2011 și Decizia
nr. 2439542/17.12.2011 de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață campania 2011, fermierul beneficiind de sprijinul financiar în sumă de 317.902,83 lei, potrivit
adresei Direcției Economice nr. 19320/24.10.2017, cu precizarea că, în acest total, este cuprinsă
și suma de 752,71 lei, acordată ca ajutor specific zonă defavorizată.
Potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA CJ, acest dosar a fost reinstrumentat, iar
în urma constatării unor nereguli, a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de
stabilire a creanțelor bugetare nr. 19966/03.12.2015 pentru debitul în sumă de 23.479,97 lei.
Conform adresei nr. 19320/31.10.2017 a Serviciului de Recuperare Debite din cadrul
Direcției Economice, până la data de 30.10.2017, acest debit reprezentând creanță principală,
nu a fost stins.
Urmare a adresei DNA ST din data de 20.01.2017, o echipă din cadrul Direcției
Antifraudă, Control Intern a procedat la efectuarea unor verificări cu privire la modul în care
fermierul A. a obținut sprijin financiar pe suprafață în campaniile 2011, 2012, 2013.
După finalizarea acestor verificări efectuate în perioada 23.02.2017-04.09.2017, DACI
a încheiat la data de 04.09.2017, procesul-verbal de constatare înregistrat sub nr.
2741/04.09.2017 în care au fost consemnate toate neregulile constatate, iar în urma
reinstrumentării dosarului aferent campaniei 2011, APIA CJ a întocmit Procesul-verbal de
constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 13338/10.10.2017 pentru debitul
în sumă de 293.670,16 lei. Până la această dată, nici acest debit nu a fost recuperat.
Față de aceste aspecte, potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA CJ, înregistrată la
APIA – aparat central sub nr. 44758/01.11.2017, prejudiciul aferent acestei campanii a fost în
sumă de 317.150,13 lei la care s-au adăugat accesoriile fiscale calculate de la data efectuării
fiecărei plăți până la data achitării integrale a debitului principal, conform OUG nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
Campania 2012:
Fermierul A. a depus la APIA CJ, cererea de plată înregistrată sub nr. 6281/09.03.2012,
solicitând sprijin financiar pentru suprafața totală de 216,20 ha (categoria de folosință TA și
PP). În urma controalelor efectuate la nivelul centrului județean, a fost emisă Decizia pentru
plată avans nr. 1780199/26.10.2012 și Decizia nr. 2150597/27.11.2012 de acordare a plăților în
cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2012.
Potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA CJ, acest dosar a fost reinstrumentat, iar
în urma constatării unor nereguli, a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de
stabilire a creanțelor bugetare nr. 19966/03.12.2015 pentru debitul în sumă de 23.817,67 lei.
Conform adresei nr. 19320/31.10.2017 a Serviciului de Recuperare Debite din cadrul
Direcției Economice, până la data de 30.10.2017, acest debit reprezentând creanță principală, a
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fost stins parțial, prin efectuarea unei plăți voluntare în sumă de 6.224 lei (extras nr.
53/22.03.2017), rămânând de recuperat suma de 17.593,67 lei.
Urmare a adresei DNA ST din data de 20.01.2017, după finalizarea verificărilor și în
urma reinstrumentării dosarului aferent campaniei 2012, APIA CJ a emis Procesul-verbal de
constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 13339/10.10.2017 pentru debitul
în sumă de 316.386,888 lei. Până la această dată, acest debit nu a fost recuperat.
Față de aceste aspecte, potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA CJ, înregistrată la
APIA – aparat central sub nr. 44758/01.11.2017, prejudiciul aferent acestei campanii a fost în
sumă de 333.980,558 lei (sumă rezultată după scăderea plății voluntare) la care s-au adăugat
accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării integrale a
debitului principal, conform OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora.
Campania 2013:
Fermierul A. a depus la APIA CJ, cererea de plată înregistrată sub nr. 311/04.03.2013,
solicitând sprijin financiar pentru suprafața totală de 216,20 ha (categoria de folosință TA și
PP). În urma controalelor efectuate la nivelul centrului județean, a fost emisă Decizia pentru
plată avans nr. 1948833/24.10.2013 și Decizia nr. 2549949/11.12.2013 de acordare a plăților în
cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2013, precum și Decizia nr.
708689/10.09.2013 de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania
2013.
Potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA CJ, acest dosar a fost reinstrumentat, iar
în urma constatării unor nereguli, a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de
stabilire a creanțelor bugetare nr. 19968/03.12.2015 pentru debitul în sumă de 24.485,37 lei.
Conform adresei nr. 19320/31.10.2017 a Serviciului de Recuperare Debite din cadrul
Direcției Economice, până la data de 30.10.2017, acest debit reprezentând creanță principală a
fost stins parțial, prin efectuarea unei plăți voluntare în sumă de 392 lei (extras nr.
53/22.03.2017), rămânând de recuperat suma de 24.093,37 lei.
Urmare a adresei DNA ST din data de 20.01.2017, după finalizarea verificărilor și în
urma reinstrumentării dosarului aferent campaniei 2013, APIA CJ a emis Procesul-verbal de
constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 13340/10.10.2017 pentru debitul
în sumă de 339.029,53 lei. Până la această dată, acest debit nu a fost recuperat.
Față de aceste aspecte, potrivit adresei nr. 14216/01.11.2017 a APIA CJ, înregistrată la
APIA – aparat central sub nr. 44758/01.11.2017, prejudiciul aferent acestei campanii a fost în
sumă de 363.122,90 lei la care s-au adăugat accesoriile fiscale calculate de la data efectuării
fiecărei plăți până la data achitării integrale a debitului principal, conform OUG nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
Pe cale de consecinţă s-a susţinut că prejudiciul total este de 1.014.253,588 lei, format
din: Campania 2011: 317.150,13 lei; Campania 2012: 333.980,558 lei; Campania 2013:
363.122,90 lei
Analizând temeinicia pretenţiilor civile reclamate de partea civilă, instanţa de fond a
reţinut că din situaţia efectuării plăţilor către inculpat, depusă de partea civilă la filele 193-199
şi 200-205 vol. I dup, coroborat cu poziţia de recunoaştere a inculpatului, a rezultat că sumele
avansate de parte civilă pentru campaniile 2011-2013, au fost încasate de inculpatul A..
Pentru a fi întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale este necesar a se face dovada
existenţei unei faptei ilicite, a unui prejudiciu, a raportului de cauzalitate între faptă şi prejudiciu
precum şi a vinovăţiei făptuitorului.
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Din probele administrate în cursul urmăririi penale, s-a dovedit dincolo de orice îndoială
faptul că inculpatul a uzat de documente falsificate, prin contrafacerea semnăturilor, inexacte
şi care conțineau aspecte nereale, cum s-a arătat în mod detaliat mai sus şi astfel a obţinut pe
nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta, în valoare totală de 1.014.253,588 lei, sumă din care au fost excluse plăţile voluntare
efectuate de inculpat în cursul anului 2017, pentru campaniile 2012-2013, aşa cum s-a arătat
mai sus.
În ceea ce priveşte argumentele invocate de inculpat în sensul că o parte din sumele
încasate cu titlu de subvenţie, le-a folosit pentru demersuri de curăţare şi întreţinere a păşunilor,
de construire de adăpători şi adăposturi pentru animale, defrişarea arborilor tineri, construirea
de garduri, aspecte probate de inculpat prin procesele verbale încheiate la nivelul Primăriei X.
şi depuse în copie, fotografiile depuse de inculpat la filele 52-67 vol. I dup, instanţa de fond a
reţinut că fraudarea modului de obţinere a fondurilor europene, atrage caracterul
nejustificat/nedrept al plăţilor, lipseşte de orice fundament legal utilizarea banilor, chiar dacă sar dovedi că o parte mai mică, sau mai mare, din banii obţinuţi pe nedrept au fost folosiţi potrivit
destinaţiei acestora – sprijinirea în concret a unui/unor fermieri în exploatarea păşunilor pe care
le deţin în folosire şi creşterea randamentului activităţii de păşunare.
În acest sens, instanţa de fond a avut în vedere considerentele Deciziei ICCJ nr. 4/2016,
pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii, în care s-a arătat că:
42. În cazul în care legea nouă este considerată mai favorabilă, Înalta Curte a apreciat
că niciuna dintre instanţe nu a aplicat, în mod corect, legea, deoarece încadrarea juridică corectă
a faptei penale analizate vizează doar infracţiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000.
43. Referitor la infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, prevăzută de art. 306 din
Codul penal, Completul competent să soluţioneze recursul în interesul legii consideră că aceasta
se apropie sensibil de o incriminare specială a unor modalităţi concrete de comitere a
infracţiunii de înşelăciune în formă agravată, prin folosirea de mijloace frauduloase.
44. Astfel, s-a reţinut că folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte
ori incomplete reprezintă o modalitate concretă de inducere în eroare a autorităţii publice care
acordă finanţarea, având drept consecinţă aprobarea finanţărilor din fonduri publice a unei
persoane care nu este îndreptăţită să le obţină întrucât, în fapt, nu îndeplineşte cerinţele de
eligibilitate prevăzute de lege.
45. Însă, infracţiunile prevăzute de art. 244 alin. (1) şi (2) din Codul penal şi, respectiv,
art. 306 din Codul penal diferă una de cealaltă, prin faptul că, în cazul celei de-a doua, paguba
este prezumată, fiind nerelevant dacă fondurile obţinute în mod fraudulos au fost ori nu folosite
conform destinaţiei. Astfel, chiar dacă proiectul pentru care a fost obţinută finanţarea a fost în
totalitate respectat, neregularităţile privind maniera de obţinere aduc şi prezumţia absolută a
unei pagube cauzate finanţatorului prin conduita inculpatului.
Instanţa de fond a mai avut în vedere că din înscrisurile depuse de inculpat, respectiv
extras de cont .. Bank pe numele inculpatului, pentru perioada 03.01.2017-29.12.2017 rezultă
că inculpatului i-au fost poprite la data de 27.02.2017 şi 13.03.2017 sumele de 180,87 lei şi
6436,89 lei, pentru debitul înregistrat la APIA – CJ, pus în executare silită prin AFP – Serviciul
Fiscal Municipal, iar din copia mandatului poştal din 06.11.2018, a rezultat că inculpatul a mai
plătit suma de 2000 de lei către partea civilă, motiv pentru care acţiunea civilă va fi admisă în
parte, cu excluderea sumelor menţionate anterior.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 C.pr.pen., a admis
în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă APIA (şi, pe cale de consecinţă, a dispus
obligarea inculpatului A. la plata către aceasta a sumei de 1.005.635,828 lei (diferenţa
neachitată), reprezentând fonduri obţinute pe nedrept din bugetul general al Uniunii Europene
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sau din bugetele administrate de aceasta, sumă la care s-au calculat accesorii conform Codului
de procedură fiscală de la data scadenţei până la data plăţii efective a debitului principal.
În condiţiile în care acţiunea civilă a fost admisă în cea mai mare parte şi subzistă
necesitatea evitării sustragerii inculpatului de la acoperirea prejudiciului produs, instanţa de
fond a menținut măsura asiguratorie a sechestrului, dispusă prin Ordonanța nr. 24/P/2015 din
data de 18.10.2015, asupra următoarelor bunuri imobile, având în vedere și încheierea nr. 296
din 03.11.2017 a Tribunalului Suceava:
teren curți construcții în suprafață de 1.211 m.p. cu una casă de locuit și anexe și teren
drum în suprafață de 689 m.p. bunuri situate în vatra satului X., comuna X între vecinii .. –
imobile menționate în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între inc. A. şi B.
autentificat prin încheierea nr. .. din 31.05.2017 a Societăţii Profesionale Notariale .. - valoarea
impozabilă de 21.560 lei (casa de locuit) şi respectiv 14.553 lei (anexe) conform adrese nr.
5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.,
teren fânaț în suprafață de 5.470 m.p. situat în intravilanul comunei X. la locul numit
„Aprozar”, între vecinii: .. - imobil menţionat în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat
între inc. A. şi B. autentificat prin încheierea nr. .. din 31.05.2017 a Societăţii Profesionale
Notariale .. şi adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.,
teren fânaț în suprafață de 22.000 m.p. situat în extravilanul comunei X. . la locul numit
„..”, cu vecinul ..- imobil menţionat în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între inc.
A. şi B. autentificat prin încheierea nr. .. din 31.05.2017 a Societăţii Profesionale Notariale ...
şi adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.,
teren fânaț în suprafață de 6.000 m.p. situat în extravilanul comunei X. la locul numit
„..”, între vecinii: .. - imobil menţionat în antecontractul de vânzare cumpărare încheiat între
inc. A. şi B. autentificat prin încheierea nr. .. din 31.05.2017 A Societăţii Profesionale Notariale
.. şi adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com. X.,
suprafața de 10.000 m.p. teren pădure situat în extravilanul comunei Y, la locul „.”, între
vecinii: ... – imobil menţionat în Certificatul de moştenitor nr. 39 din 09.02.2007 emis de Biroul
Notarilor Publici Asociaţi .., moştenitor legal A. şi adresa nr. 5066/18.09.2017 a Primăriei com.
X.,
bunuri aflate în proprietatea comună (devălmășie) a inculpatului A. şi a soţiei sale.
Având în vedere că din probele administrate în cauză a rezultat caracterul fals al
înscrisurilor enumerate în continuare, depuse de inculpat în vederea accesării fondurilor
europene, în temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. a dispus desfiinţarea următoarelor înscrisuri, pentru
a stopa pe viitor producerea de consecinţe juridice:
contract de societate civilă datat 05.04.2011 și contract de societate datat 05.04.2011,
privind constituirea societăţii C., (f. 16-19 şi 20-34 vol. VII dup)
Declarație/2011, Anexele nr. 13/2012, nr. 13/2013, Anexele nr. 4/2014 precum și nr.
4/2015- documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane și cu conținut
nereal, referitor la calitatea persoanelor de membri ai Asociației și acordul acestora de a-l
împuternici pe inculpatul A. să depună cerere de subvenție în numele lor,; act constitutiv
societate civilă nr. 1/14.04.2015 document falsificat prin contrafacerea semnăturilor unor
persoane care figurează cu calitatea de membri ai societății.
A respins, ca neîntemeiată, cererea de desfiinţare a înscrisurilor constând în cererile de
plată depuse de inculpat pentru fiecare campanie în parte, respectiv pentru campania 2011 –
cererea de plată nr. SV 54396 din 11.05.2011 (f. 10 vol. VII dup), pentru campania 2012 –
cererea de plată nr. SV 6281 din 09.03.2012, pentru campania 2013 – cererea de plată nr. SV
311 din 04.03.2013, pentru campania 2014 – cererea de plată nr. SV 64267 din 15.05.2014 şi
pentru campania 2015 – cererea de plată nr. SV 51294 din 22.06.2015, apreciind că aceste
înscrisuri nu au un caracter fals în sensul art. 320, 321 sau 322 C.pen., respectiv nu s-a intervenit
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asupra acestor înscrisuri şi nu au fost întocmite în fals în vedere producerii de consecinţe
juridice, ci acestea reprezintă cereri întocmite de inculpat în vederea obţinerii în condiţii
nelegale a plăţilor din fonduri europene şi reprezintă însăşi dovada consumării infracţiunii,
respectiv a iniţierii procedurii de obţinere în mod fraudulos a fondurilor europene, de către o
persoană care nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege.
Doar simpla formulare a cererilor de acordare subvenţii nu generează ab initio şi în mod
singular obţinerea subvenţii. În cazul unor cereri unice de plată consecinţa juridică a formulării
acestora se naşte un potenţial drept de a dobândi subvenţiile numai dacă se depun documentele
necesare şi doar după verificarea de către funcţionarii competenţi, pentru a se stabili dacă sunt
îndeplinite condiţiile legale. Nu s-a analizat cererea unică de plată ca o declaraţie pe proprie
răspundere în care, pe baza ei şi independent de documentaţia depusă şi controalele ulterioare
efectuate pot fi obţinute subvenţiile din moment ce legiuitorul nu i-a atribuit astfel de efecte
juridice. Prin urmare, s-a conchis că cererile, prin ele însele, dat fiind că nu s-a stabilit că au un
caracter fals, nu sunt producătoare de consecinţe juridice conform legii, pentru a fi desfiinţate,
practic ca şi efect extensiv al documentaţiei neconforme cu legea care a stat la baza acestora.
În temeiul disp. art. 274 alin.1 teza I C.pr.pen. l-a obligat pe inculpatul A. la plata
cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 4300 lei, din care 4000 lei reprezentând cheltuieli
judiciare din faza de urmărire penală şi 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare din faza de
judecată.
Împotriva acestei sentințe penale, în termen legal, au declarat apel inculpatul A. şi
partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, pentru motivele arătate în
scris aflate la dosarul cauzei, cât şi susţinute oral de către avocaţii inculpatului apelant, fiind
consemnate în încheierea de şedinţă din data de 13.05.2019.
Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate
aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417, art. 420 C.pr.pen.,
Curtea constată următoarele:
În ceea ce privește acuzația penală adusă inculpatului A., prima instanţă a reţinut, în
mod corect, situaţia de fapt, pe baza unei juste aprecieri a probelor administrate în cauză în
cursul urmăririi penale, probe pe care inculpatul și le-a însușit, accesând, prin declarația
autentificată cu nr. 25 din 8 august 2018, de către BIN .., depusă la termenul de judecată din
data de 3.09.2018, procedura reglementată de dispozițiile art. 375 C.pr.pen.. Astfel, Curtea își
însușește pe deplin motivarea primei instanțe referitoare la situația de fapt.
Într-adevăr, din mijloacele de probă administrate în cauză rezultă, în fapt, în esență, că
inculpatul, în campaniile agricole 2011 – 2015, cu rea credință, a depus la APIA – CJ ., în nume
propriu (în campaniile 2011, 2012 şi 2013) precum și în numele unei Asociații a Crescătorilor
de animale cu denumirea C., (în campaniile 2014 și 2015), cereri de subvenție, la care a anexat
documente și declarații falsificate și inexacte, constând în:
- declarații de suprafață pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – documente inexacte
referitor la dreptul de utilizare legală a pășunii de către fermierul solicitant;
- contractul de închiriere pășune nr. 1845 din 04.05.2011- document inexact în privința
identității și existenței chiriașului, care atestă dreptul de utilizare a pășunii comunale pentru o
asociație/societate civilă C. care nu s-a înființat în realitate din punct de vedere juridic și civil;
- contract de societate civilă datat 05.04.2011 și contract de societate datat 05.04.2011,
documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane care figurează cu calitatea
de membri ai asociației/societății civile C. și cu conținut nereal, referitoare la aparenta
constituire/înființarea a acestei asociații de crescători de animale;
- Anexele nr. 2/2011, 2/2012, 2/2013, 2/2014 și 2/2015 - declarații de eligibilitate documente inexacte, în condițiile în care fermierul solicitant nu deținea numărul de bovine
declarat;
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- Declarație/2011, Anexele nr. 13/2012, nr. 13/2013, Anexele nr. 4/2014 precum și nr.
4/2015- documente falsificate prin contrafacerea semnăturilor unor persoane și cu conținut
nereal, referitor la calitatea persoanelor de membri ai Asociației și la acordul acestora de a-l
împuternici pe inculpatul A. să depună cerere de subvenție în numele lor;
- act constitutiv societate civilă nr. 1/14.04.2015 document falsificat prin contrafacerea
semnăturilor unor persoane care figurează cu calitatea de membri ai societății,
- fără ca fermierul solicitant să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate
prevăzute de lege, privind dreptului de utilizare legală a pășunii solicitată la plată și respectiv
asigurarea încărcăturii minime pe pășunat,
având ca rezultat, obținerea pe nedrept, de fonduri din bugetul administrat de Uniunea
Europeană.
În drept, s-a reținut în mod corect de către prima instanță că acțiunile inculpatului A.
mai sus descrise, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de ,,folosire sau prezentare
cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat
obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (cinci acte materiale)
În ceea ce privește criticele aduse sentinței apelate, sub aspectul laturii penale, respectiv
că nu a reieșit cu certitudine faptul că semnăturile ar aparține părților contractante în cazul celor
două contracte de societate civilă datate 5.04.2011, Curtea învederează, că situația de fapt din
cuprinsul actului de sesizare se referă și la aceste contracte, situație de fapt, pe care inculpatul,
în cadrul procedurii recunoașterii învinuirii, nu a contestat-o. O astfel de apărare în calea de
atac a apelului nu poate fi primită, manifestarea de voință în sensul recunoașterii învinuirii fiind
irevocabilă.
S-a susținut de asemenea că sentința este nelegală și pentru că, deși prin rechizitoriu
parchetului întocmit în cauză apelantul nu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii
de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instanța de fond a stabilit caracterul fals a
contractelor de societate civilă, fără a exista o condamnare pentru infracțiunea de fals.
Aceste susțineri nu pot fi primite. Astfel, infracțiunea prev. de art. 18/1 din Legea nr.
78/2000 este o infracţiune complexă, având un obiect juridic special. În primul rând sunt
ocrotite relaţiile sociale privitoare la corecta accesare a fondurilor comunitare, dar în egală
măsură sunt ocrotite şi relaţiile sociale privitoare la încrederea pe care trebuie să o prezinte
înscrisurile producătoare de efecte juridice. Fiind o infracţiune complexă, aceasta absoarbe în
conţinutul ei o infracţiune de fals, întrucât textul de incriminare include, în mod obligatoriu, ca
element al laturii obiective, prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte ori
incomplete. În privinţa infracţiunilor de uz de fals (art. 291 C.pen.) şi fals în declaraţii (art. 292
C.pen.), acestea întotdeauna vor fi absorbite în conţinutul infracţiunii menționate, întrucât textul
de lege arată că este infracţiune folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false,
incomplete sau inexacte ceea ce presupune întotdeauna şi comiterea infracţiunii de uz de fals
sau fals în declaraţii, cu condiţia ca aceste infracţiuni de fals să fie urmate de obţinerea de
fonduri europene. Ca atare atât doctrina, cât şi practica judiciară sunt unanime. Infracţiunea de
fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen.. Este binecunoscut faptul
că această infracţiune de fals este la rândul ei o infracţiune complexă întrucât absoarbe în
conţinutul constitutiv infracţiunea de uz de fals. Pentru a fi în prezenţa infracţiunii de fals în
înscrisuri sub semnătură privată este necesar ca pe lângă falsificarea efectivă a înscrisului prin
vreunul din modurile arătate în art. 288, acel înscris să fie şi utilizat în scopul producerii unei
consecinţe juridice, ceea ce presupune şi consumarea infracţiunii de uz de fals. Ca atare, în
situaţia comiterii infracţiunii prevăzute de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 prin folosirea
de documente sub semnătură privată falsificate putem distinge între mai multe situaţii. Dacă
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înscrisul a fost falsificat de către cel care îl şi foloseşte pentru obţinerea de fonduri europene
întotdeauna infracţiunea prevăzută de art. 290 va fi absorbită în conţinutul infracţiunii
reglementată de art. 181 alin. 1, corecta încadrare juridică vizând doar această din urmă
infracţiune. Dacă înscrisul a fost falsificat de către o altă persoană, autorul falsului va răspunde
fie pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 290 C.pen. dacă a înmânat actul pentru a fi
folosit însă nu a cunoscut faptul că se va uzita pentru obţinerea de fonduri europene, fie, în
situaţia în care a cunoscut acest ultim aspect, va răspunde pentru complicitate la infracţiunea
prevăzută de art. 181 comisă de cel care a folosit actul falsificat; cel care va utiliza înscrisul
falsificat cu scopul de a obţine fonduri comunitare va răspunde exclusiv pentru săvârşirea
infracţiunii din legea specială, uzul de fals fiind absorbit în aceasta.
Situația de fapt astfel cum a fost reținută de către instanță și necontestată de către
inculpat vizează prezentarea de documente și declarații falsificate prin contrafacerea
semnăturii, deci o situație de fapt care înglobează elementele constitutive ale infracțiunii de fals
în înscrisuri sub semnătură privată.
Trecând la procesul de individualizare legală şi judiciară a pedepsei la care a fost
condamnat inculpatul, ce trebuie să respecte principiului proporţionalităţii între gravitatea faptei
comise şi profilul socio-moral şi de personalitate al acestuia, Curtea va avea în vedere criteriile
generale prev. criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 N.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.
În spiritul legii, în cadrul operei de individualizare şi proporţionalizare a pedepsei, vor
fi luate în considerare toate criteriile prevăzute de norma legală amintită, evaluate împreună în
mod plural fără preeminenţa vreunuia dintre ele şi, după caz, se va acorda fiecăruia o pondere
deosebită, determinată de propriul lor conţinut, pentru a aplica o sancţiune penală aptă atât prin
cuantumul stabilit, cât şi prin modalitatea de executare pentru care se va opta, de a se solda cu
reinserţia socială a inculpatului, cu remodelarea comportamentului său într-un sens pozitiv.
Pentru cunoaşterea gravităţii faptei săvârşite, trebuie să se cerceteze modul în care s-a
realizat concret acţiunea care constituie elementul material al infracţiunii şi împrejurările care
îl particularizează, caracterul şi importanţa obiectului material lezat sau pus în pericol prin
săvârşirea faptei, caracterul şi gravitatea urmărilor acesteia, modul cum s-a înfăţişat raportul de
cauzalitate, forma şi gradul vinovăţiei şi în genere elementul subiectiv al infracţiunii. Gravitatea
concretă a infracţiunii depinde, în mod firesc, mai întâi de obiectul juridic specific infracţiunii,
adică de tipul de relaţii sociale pe care le ocroteşte legea penală şi de valorile sociale în jurul
cărora se dezvoltă aceste relaţii şi cărora li se aduce atingere (umane, patrimoniale, economice,
etc.) ca şi de intensitatea acţiunii exercitate asupra acestor valori. Importanţa relaţiilor sociale
ocrotite relevată de importanţa valorilor sociale aferente determină aşadar şi gradul de pericol
social al faptei prin care li se aduce atingere.
Având în vedere acestea, curtea apreciază că activitatea infracțională desfășurată
confirmă concluzia că fapta săvârșită de inculpat prezintă în concret gradul de pericol social al
infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată, acțiunile ilicite reținute în sarcina sa, prin
atingerea importantă adusă valorilor sociale ocrotite de lege și prin conținutul lor concret,
justifică aplicarea unei pedepse în cuantumul stabilit de către prima instanță, critica inculpatului
sub acest aspect neputând fi primită, întrucât, în cauză s-a realizat o evaluare judicioasă a
criteriilor prevăzute, fiind valorificate în mod corespunzător toate împrejurările ce țin, pe de o
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parte, de materialitatea faptei în sine, cu accent pe valoarea mare a prejudiciului constatat, iar,
pe de altă parte de persoana inculpatului.
Or, în cauză, chiar dacă faptele prin natura și consecințele produse, prezintă un grad
relativ ridicat de pericol social, datele ce caracterizează persoana acestuia – care, până în prezent
și-a conformat atitudinea exigențelor legii penale, precum și atitudinea sa procesuală
corespunzătoare dovedind interes pentru rezolvarea situației sale juridice, se înfățișează ca
împrejurări suficient de relevante pentru a justifica aplicarea unei pedepsei orientată spre limita
minimă specială prevăzută de lege, în cuantum de 1 an și 10 luni închisoare, necesară pentru
realizarea scopului preventiv-educativ, astfel cum a apreciat prima instanță.
În ceea ce privește latura civilă a cauzei, Curtea învederează faptul că potrivit art. 19
alin. 1 C.pr.pen., „acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la
răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul
produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale.” Potrivit art. 1357 alin. 1 Cod
civil cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este
obligat să îl repare.
Așadar condițiile pentru exercitarea acțiunii civile în cadrul procesului penal sunt cele
cerute pentru angajarea răspunderii civile delictuale, respectiv: să existe o faptă ilicită de natură
să producă prejudicii materiale sau morale; infracțiunea să fi produs efectiv un prejudiciu
material sau moral, prejudiciul care trebuie să fie unul cert, atât sub aspectul existenței, cât și
sub aspectul întinderii sale; între infracțiunea săvârșită și prejudiciu să existe o legătură de
cauzalitate. Așa cum în mod corect a reținut prima instanță aceste condiții se regăsesc în
persoana inculpatului A., iar prejudiciu cauzat părții civile nu a fost recuperat în integralitate.
Este adevărat că partea civilă a emis procese verbale de constatare a neregularităților, iar aceste
au fost contestate la instanța de contencios administrativ, iar prin sentința penală nr.
1045/19.10.2018 pronunțată de Tribunalul Suceava a fost respinsă cererea de anulare a acestora.
Dar, prin încheierea din data de 15.04.2019, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, în dosar nr.
.../86/2018, judecarea recursului declarat împotriva sentinței menționate a fost suspendată până
la soluționarea definitivă a prezentei cauze, astfel încât la acest moment nu se poate vorbi de
existența unui titlu executoriu.
În ceea ce privește apelul părții civile acesta apare întemeiat din perspectiva momentului
de la care încep să se calculeze accesoriile aferente debitului principal, formularea folosită în
sentința apelată fiind una generală susceptibilă de interpretări. Astfel, Curtea apreciază că aceste
accesorii se datorează de la data efectuării fiecărei plăți în contul inculpatului și până la data
achitării efective a debitului, deoarece de la această dată acesta a beneficiat în mod necuvenit
de sumele plătite de APIA. Aflându-ne în cazul de față pe tărâmul unei răspunderii delictuale
rezultate din săvârșirea unei fraude și nu dintr-o neregulă, sunt aplicabile dispozițiile art. 1382
alin. 2 Cod civil, potrivit cărora ,,Dreptul la reparație se naște din ziua cauzării prejudiciului,
chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat”.
În consecinţă, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală va fi respins apelul
declarat de către inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 37 din 12.02.2019 a Tribunalului
Suceava, ca nefondat.
În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, va fi obligat inculpatul apelant la plata
către stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală va fi admis apelul declarat de către
partea civilă împotriva sentinţei penale nr. 37/12.02.2019 a Tribunalului Suceava, va fi
desfiinţată, în parte, sentinţa penală apelată, şi, în rejudecare, în baza art. 397 alin.1 rap. la art.
25 alin.1 C.pr.pen., va fi admisă în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă apia şi, pe
cale de consecinţă, se va dispune obligarea inculpatului la plata către aceasta a sumei de
1.005.635,828 lei (diferenţa neachitată), sumă la care se vor calcula accesoriile conform
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Codului de procedură fiscală de la data efectuării fiecărei plăţi şi până la data achitării integrale
a debitului. Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare
prezentei decizii.
În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate
de către stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia.
6. Condiţii de existenţă a cauzei justificative a stării de necesitate prev. de art. 20
C.pen. Revocarea obligatoriei a amânării aplicării pedepsei – modalitate de executare a
pedepsei în cazul revocării amânării aplicării pedepsei
Rezumat:
Din analiza dispoziţiilor art. 20 alin. 1 și 2 C.pen., rezultă condiţiile în care o faptă
prevăzută de legea penală este considerată ca fiind săvârşită în stare de necesitate: să existe
un pericol imediat sau actual, respectiv să fie real, efectiv, pe punctul de a se produce sau în
curs de desfăşurare, să ameninţe valorile sociale prevăzute de alin. 2 şi să nu poată fi înlăturat
în alt mod decât prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, iar acţiunea de salvare să fi
constituit singurul mijloc de înlăturare a pericolului şi să nu cauzeze urmări vădit mai grave
decât acelea care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat.
Acţiunea de salvare la care recurge cel ce săvârşeşte fapta prevăzută de legea penală
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: acţiunea de salvare să constea în
săvârşirea unei faptei prevăzute de legea penală, fapta să fie necesară pentru salvarea de la
pericol a valorilor ocrotite de lege, respectiv actele de salvare trebuie să fie apte să înlăture
pericolul, respectiv să aibă caracter idoneu, iar acţiunea de salvare trebuie să fie proporţională
cu pericolul. Cu privire la aceste condiţii, în special cu privire la caracterul idoneu al apărării,
raportat la situaţia de fapt reţinută în cauză, Curtea constată că în măsura în care acţiunea
inculpatului nu a fost susceptibilă de a înlătura pericolul, ci doar a fost comisă în contextul
acestuia, nu se poate reţine în cauză incidenţa cauzei justificative a stării de necesitate.
Totodată, Curtea reţine că acţiunea de salvare la care a recurs inculpatul este lipsită de
aptitudinea de a înlătura pericolul, date fiind împrejurările concrete în care s-a săvârşit fapta.
Mai mult, prin aplicarea testului subsidiarităţii, săvârşirea faptei prevăzute de legea penală
(acţiunea de salvare) trebuie să fie singura modalitate prin care putea fi înlăturat pericolul,
neexistând alte modalităţi licite prin care acesta putea fi înlăturat (acţiunea de salvare apare
ca fiind indispensabilă pentru evitarea pericolului), situaţie ce nu poate fi reţinută în prezenta
cauză întrucât existau posibilităţi alternative, licite, pentru a înlătura pretinsa stare de pericol
la care era expusă mama sa. Astfel, în acord cu prima instanţă, instanţa de apel constată că nu
sunt întrunite cerinţele prevăzute de lege cu privire la pericol şi nici cu privire la acţiunea de
salvare pentru reţinerea stării de necesitate. Astfel, deplasarea inculpatului cu autoturismul
său nu poate fi considerată ca fiind singura modalitate de înlăturare a pericolului, în condiţiile
în care exista posibilitatea să apeleze la persoane apropiate, la un taximetru sau să solicite
intervenţia unei ambulanţe.
Instituţia revocării amânării aplicării pedepsei este o măsură obligatorie care constă
în revenirea asupra amânării aplicării pedepsei în cazul prevăzut de art. 88 alin. 3 C.pr.pen.,
respectiv dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârşit o nouă
infracţiune, cu intenţie sau intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru
care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui termen. În acest caz, instanţa
de judecată revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei, iar pedeapsa
aplicată ca urmare a revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează
conform dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni. Curtea are în vedere şi Decizia nr.

126

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

24/HP/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a statuat că: „în ipoteza săvârşirii
unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei
pedepse, atât pronunţarea soluţiei de condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea
amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii”, fiind astfel necesar ca pentru
infracţiunea nou comisă să se dispună o soluţie de condamnare, indiferent de pedeapsa
aplicată, situaţie care a fost incidentă în speţa de faţă.
(Decizia nr. 66 din 21.01.2019, dosar nr. 2289/285/2018)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 662 din data de 26 septembrie 2018 pronunţată de Judecătoria
Rădăuţi în dosarul nr. ../285/2018 s-au dispus următoarele: În baza art. 396 alin. 1 şi 2 din Noul
Cod de Procedură penală, a fost condamnat inculpatul A. , fiul lui ...., cu antecedente penale,
pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice au unui autovehicul de către o
persoană având o alcoolemie în sânge, peste limita legală, prev. de art. 336 alin. 1 din Codul
penal, cu aplicarea art. 44 alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare. S-a constatat
că fapta pentru care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală a fost săvârşită în termenul
de încercare de 2 ani al amânării aplicării pedepsei de 1 an închisoare, stabilită prin sentinţa
penală nr. 321 din 18.05.2016, în dosarul nr. .../285/2015 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin
neapelare, la data de 08.07.2016. În baza art. 88 din Codul penal, a fost revocată amânarea
aplicării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 321 din 18.05.2016, în
dosarul nr. ../285/2015 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin neapelare, la data de 08.07.2016
şi în baza art. 396, alin. 1 şi 2 din Noul Cod de Procedură penală, s-a dispus condamnarea
inculpatului la această pedeapsă. În baza art. 88, alin. 3, art. 44, alin. 2, art. 38, alin. 1, art. 39,
alin. 1, lit. b din Codul penal, s-a contopit pedeapsa aplicată inculpatului prin sentinţa penală,
cu pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr.321 din 18.05.2016, în dosarul nr. ../285/2015 al
Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin neapelare, la data de 08.07.2016, inculpatul urmând să
execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare, în regim de penitenciar. În baza art.
274 alin. 1 C. proc. pen., a fost obligat inculpatul A. să plătească statului, cu titlu de cheltuieli
judiciare, suma de 900 lei.
Pentru a pronunţa această sentinţă penală, Judecătoria Rădăuţi a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi nr.1059/P/2017 din 30
martie 2018 a fost trimis în judecată inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea
unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, prev. de art. 336 alin. 1 CP, cu aplic.
art. 44 alin. 1 CP, constând în aceea că, la data de 23.03.2017, în jurul orelor 21.10, după ce a
consumat băuturi alcoolice, a condus autoturismul marca „W” cu nr. de înmatriculare xxyyy pe
str. .. de pe raza mun. .., având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,55 g/l alcool pur în sânge la
prima probă (orele 21,30) şi de 1,40 g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua probă (orele 22,30).
În actul de sesizare s-au reţinut următoarele:
Prin ordonanţa din data de 23.03.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru
infracţiunea de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, faptă
prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 CP. Prin ordonanţa organului de cercetare penală din data de
17.11.2017 confirmată de procuror la aceeaşi dată s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi
penale faţă de A. sub aspectul infracţiunii prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 CP, iar prin ordonanţa
din data de 15.02.2018 s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de suspectul A. sub aspectul
aceleiaşi infracţiuni. Prin ordonanţa din data de 27.03.2018 s-a schimbat încadrarea juridică a
faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală, în sensul reţinerii disp. art. 44 alin. 1
C.pen.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză au rezultat următoarele:
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La data de 23.03.2017, în jurul orelor 21,10, o patrulă din cadrul I.P.J.– Poliţia Mun. ..
aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv serviciul de supraveghere şi control al
traficului rutier pe str. .. de pe raza mun. ..a procedat la oprirea regulamentară a autoturismului
marca „W” cu nr. de înmatriculare xxyyy. După declinarea competenţei conducătorul auto a
fost identificat în persoana inculpatului A. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică,
s-a solicitat inculpatului să se supună testării cu aparatul etilotest, însă a refuzat, motiv pentru
care a fost condus la Spitalul Mun. pentru recoltarea probelor de sânge. I s-au recoltat două
probe de sânge la orele 21,30, respectiv 22,30 pe buletinul de examinare clinică iar, cu ocazia
examinării clinice, medicul de gardă a întocmit buletinul de analiză toxicologică – alcoolemie
nr. 587/29.03.2017. Potrivit acestui buletin de analiză, inculpatul avea o alcoolemie de 1,55 g/l
alcool pur în sânge la prim aprobă şi de 1,40 g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua probă.
Cu ocazia audierii, inculpatul a declarat că la data de 23.03.2017, în intervalul orar 17,00
- 20,00 a consumat 4 beri a câte 330 ml fiecare marca „..” , cu o alcoolemie de 6,9 % cu tequila
şi 200 ml vin. În jurul orelor 21,00, în timp ce se afla în incinta Clubului .., a fost apelat de soţia
sa să vină repede acasă, întrucât mamei sale i s-a făcut rău. Întrucât mama sa suferea de o boală
cardiacă, s-a urcat la volanul autoturismului cu intenţia de a se deplasa la domiciliu. Pe traseu
a fost oprit de un echipaj de poliţie şi, datorită stării în care se afla, a refuzat testarea cu aparatul
etilotest. De asemenea, a declarat că nu este de acord cu valoarea alcoolemiei rezultată în urma
recoltării probelor biologice.
Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a susţinut cu următoarele mijloace de probă:
declaraţia inculpatului A.; declaraţiile martorilor B., C., D.; proces verbal de constatare a
infracţiunii; buletin de examinare clinică; buletin de analiză toxicologică - alcoolemie.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi, sub nr. ../285/2018, la data de 04
aprilie 2018.
Prin încheierea nr. 523 dată în camera de consiliu la data de 15 mai 2018, 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 întregul material
probator administrat în timpul urmăririi penale, cât și în faza de judecată, coroborat cu
declaraţiile inculpatului.
Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:
La data de 23.03.2017, în jurul orelor 21,10, inculpatul A. , după ce a consumat băuturi
alcoolice, a condus autoturismul marca „W” cu nr. de înmatriculare xxyyy pe str. .., de pe raza
mun. .., având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,55 g/l alcool pur în sânge.
În fapt, instanţa de fond a mai reţinut că la data de 23.03.2017, în jurul orelor 21,10,
lucrătorii de poliţie, au oprit, în trafic, pe str. .. de pe raza mun. .., autoturismul marca „W” cu
nr. de înmatriculare xxyyy, la volanul autoturismului fiind identificat inculpatul A. Întrucât
conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a solicitat inculpatului să se supună testării cu
aparatul etilotest, însă a refuzat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Mun. pentru
recoltarea probelor de sânge. I s-au recoltat două probe de sânge, la orele 21,30, respectiv 22,30.
Conform buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 587/29.03.2017, inculpatul avea
o alcoolemie de 1,55 g/l alcool pur în sânge, la prima aprobă şi de 1,40 g/l alcool pur în sânge
la cea de-a doua probă.
Inculpatul a recunoscut fapta pe tot parcursul procesului penal, precizând că s-a urcat la
volanul autoturismului întrucât a fost apelat de soţia sa să vină repede acasă, întrucât mamei
sale i s-a făcut rău aceasta suferind de mai multe boli.
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Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a susţinut cu mijloacele de probă administrate în
timpul urmăririi penale, cât şi în faza de judecată, coroborate cu declaraţiile de recunoaştere ale
inculpatului.
Din fişa de cazier judiciar, a rezultat că faţă de inculpatul A. s-a stabilit pedeapsa de 1
an închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pe un termen de 2 ani, prin Sentinţa penală nr.
321 din 18.05.2016, în dosarul nr. ../285/2015 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin neapelare,
la data de 08.07.2016, inculpatul săvârşind fapta în termenul de încercare al amânării aplicării
pedepsei.
În drept, fapta inculpatului A., care la data de 23.03.2017, în jurul orelor 21,10, după ce
a consumat băuturi alcoolice, a condus autoturismul marca „W” cu nr. de înmatriculare xxyyy
pe str. .., de pe raza mun. ..., având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,55 g/l alcool pur în sânge,
a întrunit elementele constitutive ale infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului”, prev. de art.336 alin.1, C.pen..
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală prev. de art.
336 al.1 din Noul C.pen., instanţa de fond a reţinut că elementul material a constat în acţiunea
de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie
alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Sub acest aspect, instanţa de fond a constatat că
inculpatul avea la momentul săvârşirii faptei o îmbibaţie alcoolică în sânge ce depăşea limita
legală.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei
indirecte, conform dispoziţiilor art.16 alin.3, lit. b Cod pen., întrucât el a prevăzut rezultatul
faptei sale şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui. Astfel, inculpatul a ştiut
că se află sub influenţa băuturilor alcoolice în timp ce conducea autoturismul proprietate
personală, acceptând posibilitatea creării unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind
circulaţia în siguranţă pe drumurile publice.
În ceea ce priveşte apărarea formulată de către avocatul ales al inculpatului, privind
existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei săvârşite de inculpat, instanţa de
fond, analizând elementele de fapt ale cauzei, a constatat că în cazul acestuia nu se poate reţine
cauza justificativă a stării de necesitate. Împrejurarea că inculpatul, care ştia că se află sub
influenţa băuturilor alcoolice, s-a urcat la volanul autovehiculului său şi l-a condus pe drumurile
publice pentru a ajunge cât mai repede la mama sa, căreia i s-a făcut rău, nu poate constitui o
cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei săvârşite de inculpat, nefiind întrunite condiţiile
prevăzute de lege, privind reţinerea unei astfel de cauze. În primul rând, nu s-a probat existenţa
unui pericol pentru persoana în cauză, iar în al doilea rând existau şi alte posibilităţi legale de a
i se acorda ajutor medical, în condiţiile în care s-ar fi impus o astfel de asistenţă.
La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului, instanţa de fond a avut în
vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., 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.
Sub aspectul gradului de pericol social al infracţiunii, s-a constatat că inculpatul a
condus un autoturism pe raza mun. .., având o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legală,
condiţii în care o parte din simţurile umane dispar sau sunt mult diminuate, putând pune în
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pericol viaţa şi integritatea corporală a celorlalţi participanţi la trafic, cât şi a pietonilor, în
condiţiile în care conducerea unui autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita
legală, este una din cauzele producerii de accidente rutiere, instanţa a considerat că prin
conţinutul ei concret, fapta inculpatului nu este lipsită în mod vădit de importanţă şi prezintă
gradul de pericol social al unei infracţiuni.
În acest sens, instanţa de fond a reţinut următoarele: gradul de pericol social concret al
faptei, având în vedere că inculpatul avea o îmbibaţie alcoolică la ora prelevării probei,
respectiv de 1,55 g/l alcool pur în sânge – depăşind limita contravenţională de 0,80 grame %o
alcool pur în sânge şi a condus un autoturism pe un drum public, dar şi poziţia inculpatului,
împrejurările şi modul de comitere al faptei, precum şi persoana inculpatului.
Prin urmare, având în vedere prevederile din Noul C.pen., privind circumstanţele
atenuante şi agravante, raportat la circumstanţele concrete ale faptei, instanţa de fond a apreciat
că în cazul inculpatului nu pot fi reţinute circumstanţe de atenuare sau de agravare a răspunderii
penale, astfel că instanţa de fond a stabilit o pedeapsă prevăzută în limitele speciale ale
infracţiuni.
Faţă de cele expuse, în baza art. 396 alin. 1 şi 2 din Noul Cod de Procedură penală, a
fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice
au unui autovehicul de către o persoană având o alcoolemie în sânge, peste limita legală, prev.
de art. 336 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art.44, alin.1 din Codul penal, la pedeapsa de 1
an închisoare. S-a constatat că fapta pentru care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa
penală, a fost săvârşită în termenul de încercare de 2 ani al amânării aplicării pedepsei de 1 an
închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 321 din 18.05.2016, în dosarul nr. ../285/2015 al
Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin neapelare, la data de 08.07.2016. În baza art. 88 din Codul
penal, s-a revocat amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală
nr.321 din 18.05.2016, în dosarul nr. ../285/2015 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin
neapelare, la data de 08.07.2016 şi în baza art. 396, alin.1 şi 2 din Noul Cod de Procedură
penală, s-a dispus condamnarea inculpatului la această pedeapsă. În baza art. 88 alin. 3, art. 44
alin. 2, art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal, s-a contopit pedeapsa aplicată
inculpatului prin sentinţa penală, cu pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr. 321 din
18.05.2016, în dosarul nr. ../285/2015 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin neapelare, la data
de 08.07.2016, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare,
în regim de penitenciar. În baza art.274 alin. 1 Cod de proc. pen., a fost obligat inculpatul A. ,
să plătească către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, suma de 900 lei.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel inculpatul A. , pentru motivele prezentate pe
larg în scris în cererea depusă la dosarul cauzei şi reiterate oral cu ocazia dezbaterilor,
consemnate fiind în încheierea de dezbateri din data de 14 ianuarie 2019, când instanţa de
control judiciar, pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inculpatului apelant să depună
concluzii scrise la dosarul cauzei, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, 21 ianuarie 2019.
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 C.pr.pen., Curtea
constată că acesta este neîntemeiat, pentru următoarele considerente:
Pentru început instanţa de control judiciar reţine că inculpatul A. a exercitat calea de
atac a apelului criticând sentinţa penală pronunţată în cauză de Judecătoria Rădăuţi pentru
nelegalitate şi netemeinicie.
Cu privire la motivul de apel invocat de inculpat prin apelul declarat în cauză, referitor
la netemeinicia sentinţei penale apelate, cale de atac prin care a solicitat reţinerea în cauză a
incidenţei cauzei justificative a stării de necesitate, Curtea reţine următoarele:
Conform art. 20 alin. 1 C.pen. este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită
în stare de necesitate, iar potrivit alineatului 2 este în stare de necesitate persoana care săvârşeşte
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fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu poate fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea
corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu
sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era
înlăturat.
Din analiza dispoziţiilor legale menţionate, rezultă condiţiile în care o faptă prevăzută
de legea penală este considerată ca fiind săvârşită în stare de necesitate, respectiv: să existe un
pericol imediat sau actual, respectiv să fie real, efectiv, pe punctul de a se produce sau în curs
de desfăşurare, să ameninţe valorile sociale prevăzute de art. 20 alin. 2 C.pen. şi să nu poată fi
înlăturat în alt mod decât prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, iar acţiunea de salvare
să fi constituit singurul mijloc de înlăturare a pericolului şi să nu cauzeze urmări vădit mai grave
decât acelea care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat.
Se impune a se face precizarea că acţiunea de salvare la care recurge cel ce săvârşeşte
fapta prevăzută de legea penală trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
acţiunea de salvare să constea în săvârşirea unei faptei prevăzute de legea penală, fapta să fie
necesară pentru salvarea de la pericol a valorilor ocrotite de lege, respectiv actele de salvare
trebuie să fie apte să înlăture pericolul, respectiv să aibă caracter idoneu, iar acţiunea de salvare
trebuie să fie proporţională cu pericolul. Cu privire la aceste condiţii, în special cu privire la
caracterul idoneu al apărării, raportat la situaţia de fapt reţinută în cauză, Curtea constată că în
măsura în care acţiunea inculpatului nu a fost susceptibilă de a înlătura pericolul, ci doar a fost
comisă în contextul acestuia, nu se poate reţine în cauză incidenţa cauzei justificative a stării de
necesitate. Totodată, Curtea reţine că acţiunea de salvare la care a recurs inculpatul în prezenta
cauză este lipsită de aptitudinea de a înlătura pericolul, date fiind împrejurările concrete în care
s-a săvârşit fapta. Mai mult, prin aplicarea testului subsidiarităţii, săvârşirea faptei prevăzute de
legea penală (acţiunea de salvare) trebuie să fie singura modalitate prin care putea fi înlăturat
pericolul, neexistând alte modalităţi licite prin care acesta putea fi înlăturat (acţiunea de salvare
apare ca fiind indispensabilă pentru evitarea pericolului), situaţie ce nu poate fi reţinută în
prezenta cauză întrucât existau posibilităţi alternative, licite, pentru a înlătura pretinsa stare de
pericol la care era expusă mama sa. Astfel, în acord cu prima instanţă, instanţa de apel constată
că nu sunt întrunite cerinţele prevăzute de lege cu privire la pericol şi nici cu privire la acţiunea
de salvare pentru reţinerea stării de necesitate. Astfel, deplasarea inculpatului cu autoturismul
său pe o distanţă de 200-300 m nu poate fi considerată ca fiind singura modalitate de înlăturare
a pericolului, în condiţiile în care exista posibilitatea să apeleze la persoane apropiate, la un
taximetru sau să solicite intervenţia unei ambulanţe.
Din probele existente la dosarul cauzei a rezultat că că la data de 23.03.2017, în jurul
orelor 21,10, lucrătorii de poliţie, au oprit, în trafic, pe str. .. de pe raza mun. .., autoturismul
marca „.W” cu nr. de înmatriculare xxyyy, la volanul autoturismului fiind identificat inculpatul
A. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a solicitat inculpatului să se supună
testării cu aparatul etilotest, însă a refuzat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Mun.
pentru recoltarea probelor de sânge. I s-au recoltat două probe de sânge, la orele 21,30, respectiv
22,30. Conform buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 587/29.03.2017, inculpatul
avea o alcoolemie de 1,55 g/l alcool pur în sânge, la prima aprobă şi de 1,40 g/l alcool pur în
sânge la cea de-a doua probă.
Inculpatul a recunoscut fapta pe tot parcursul procesului penal, precizând că s-a urcat la
volanul autoturismului deoarece a fost apelat de soţia sa să vină repede acasă întrucât mamei
sale i s-a făcut rău, aceasta suferind de mai multe boli.
Faptul că mamei inculpatului i s-a făcut rău, aceasta suferind de mai multe boli, nu
justifică săvârşirea faptei, aceasta având nevoie de asigurarea asistenţei medicale de specialitate
şi nu se înţelege în ce mod prezenţa inculpatului putea îmbunătăţi cu ceva situaţia medicală a
mamei sale, în condiţiile în care inculpatul nu deţine cunoştinţe de specialitate pentru a putea
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acorda un ajutor corespunzător iar ajutor medical putea solicita şi soţia acestuia care l-a apelat
telefonic.
Ca urmare a celor reţinute, Curtea apreciază că în mod corect s-a stabilit vinovăţia
inculpatului cu privire la săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată şi
condamnat de prima instanţă, declaraţia acestuia de recunoaştere coroborându-se cu întregul
material probator administrat în cauză.
Cu privire la motivul de nelegalitate invocat de inculpatul apelant referitor revocarea
amânării aplicării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 321 din
18.05.2016, în dosarul nr. ../285/2015 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin neapelare, la data
de 08.07.2016 şi în baza art. 396, alin.1 şi 2 din Noul C.pr.pen.şi condamnarea inculpatului la
această pedeapsă ca urmare a constatării săvârşirii faptei deduse judecăţii în prezenta cauză în
termenul de încercare de 2 ani stabilit prin sentinţa sus-menţionată, precum şi cu privire la
modalitatea de executare a pedepsei rezultante ca urmare a aplicării dispoziţiilor privitoare la
concursul de infracţiuni, Curtea constată că instituţia revocării amânării aplicării pedepsei este
o măsură obligatorie ce se dispune de instanţa de judecată şi care constă în revenirea asupra
amânării aplicării pedepsei în cazul prevăzut de art. 88 alin. 3 C.pr.pen., respectiv dacă după
amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie
sau intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o
condamnare chiar după expirarea acestui termen. În acest caz, instanţa de judecată revocă
amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei, iar pedeapsa aplicată ca urmare a
revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor
privitoare la concursul de infracţiuni.
Totodată, Curtea are în vedere şi Decizia nr. 24/HP/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie prin care s-a statuat că: „în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în
termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunţarea soluţiei de
condamnare pentru noua infracţiune, cât şi revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare
sunt obligatorii”, fiind astfel necesar ca pentru infracţiunea nou comisă să se dispună o soluţie
de condamnare, indiferent de pedeapsa aplicată, situaţie care a fost incidentă în speţa de faţă.
Analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, se constată că infracţiunea de conducerea
unui vehicul sub influenţa alcoolului pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa
penală apelată a fost săvârşită la data de 23.03.2017, în termenul de supraveghere de 2 ani
stabilit prin sentinţa penală nr. 321 din 18.05.2016, în dosarul nr. ../285/2015 al Judecătoriei
Rădăuţi, definitivă prin neapelare, la data de 08.07.2016, noua infracţiune fiind descoperită de
către organele de urmărire penală la data săvârşirii acesteia.
Cu privire la solicitarea inculpatului, exprimată prin avocatul său la termenul de judecată
din data de 14 ianuarie 2019, de a se dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei ce i-a
fost aplicată, instanța de cenzură apreciază că aceasta nu poate fi primită. În acest sens, Curtea
reţine că alineatul 3 al articolului 88 din Codul penal stabilește că atunci când se revocă
amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni descoperite în termenul de
supraveghere, așa cum este cazul în speță, instanța dispune aplicarea și executarea pedepsei.
Rezultă din aceste dispoziții legale că în acest caz pedeapsa astfel aplicată nu poate fi suspendată
sub supraveghere și nici nu se poate dispune amânarea aplicării acesteia, urmând a fi executată
în regim de detenție. Acest lucru este confirmat și de dispozițiile articolului 91 alin. 3 litera b
C.pen., text conform căruia nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere dacă aplicarea pedepsei a fost inițial amânată, dar ulterior amânarea a fost
revocată, așa cum s-a întâmplat în cazul inculpatului.
În consecinţă, în mod corect instanţa de fond a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 88 alin.
3 C.pen., astfel încât pentru a pronunţa o soluţie legală instanţa de fond nu putea decât să
dispună revocarea amânării aplicării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin
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Sentința penală nr. 321 din data de 18.05.2016, pronunțată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul
nr. .../285/2015, definitivă prin neapelare la data de 08.07.2016, precum şi aplicarea şi
executarea acestei pedepse, iar ulterior să contopească această pedeapsă cu pedeapsa la care
inculpatul a fost condamnat în prezenta cauză conform regulilor de la concursul de infracţiuni,
aşa cum prevăd dispoziţiile art. 88 alin. 3 teza finală C.pen..
Faţă de cele arătate în cele ce preced, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen.,
va respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 662 din
data de 26 septembrie 2018 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr. .../285/2018.
Potrivit art. 275 alin. 2 C.pr.pen., va obliga inculpatul apelant la plata către stat a sumei
de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
7. Intervenţia prescripţiei speciale – cazuri de întrerupere.
Rezumat:
Solicitarea inculpaților de a constata intervenită prescripția răspunderii penale, în
contextul Deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018, privind declararea ca neconstituționale
a dispozițiilor art. 155 alin. 1 C.pen. și a pasivității legiuitorului, nu poate fi primită.
Prescripția răspunderii penale presupune în mod esențial stingerea raportului juridic penal
după trecerea unui anumit interval de timp de la data săvârșirii faptei sancționate penal, drept
consecință a nesoluționării cauzei în mod definitiv.
Înlăturarea răspunderii penale se produce în condițiile dispozițiilor art. 153 și urm.
C.pen., legiuitorul limitând dreptul statului de a trage la răspundere persoanele care săvârșesc
infracțiuni, respectiv de a aplica pedepse, la împlinirea termenelor de prescripție prevăzute de
legea penală. Cursul prescripției răspunderii penale poate suporta întreruperi sau poate fi
suspendat.
Întreruperea se produce, sub imperiul actualului C.pen. în forma anterioară intervenției
Curții Constituționale prin Decizia nr. 297/26 aprilie 2018, „prin îndeplinirea oricărui act de
procedură în cauză”. Soluția legislativă din noua lege penală este vizibil distinctă de cea
reținută în cuprinsul vechiului C.pen., potrivit căreia întreruperea se produce „prin
îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în
desfășurarea procesului penal”.
Efectul întreruptiv de prescripție se produce in rem, față de toate persoanele vizate și
presupune, alături de ignorarea din calculul duratei prescripției a timpului scurs deja anterior
îndeplinirii actului procedural care a produs întreruperea (indiferent dacă legea prevede
comunicarea acestuia către suspect sau inculpat), curgerea unui nou termen de prescripție.
Întreruperea prescripției răspunderii penale, ca instituție de drept penal material în
configurația anterioară admiterii excepției de neconstituționalitate a art. 155 alin. (1) C.pen.,
în accepțiunea Curții Constituționale, presupunea pentru persoana care a săvârșit o faptă de
natură penală „o situație juridică incertă referitoare la condițiile tragerii sale la răspundere
penală pentru faptele săvârșite”, încălcând principiul legalității incriminării.
Analizând prevederile criticate din legea penală din perspectiva principiului legalității
incriminării și a pedepsei, reglementat de art. 23 alin. (12) din Constituție, precum și a
exigențelor calității legii, conform art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, judecătorul
constituțional a apreciat că previzibilitatea dispozițiilor analizate este îndeplinită în măsura în
care persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat i se asigură posibilitatea „de a
cunoaște aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al
începerii cursului unui nou termen de prescripție” (a se vedea paragraful 28 din Decizie).
Curtea Constituțională a admis finele de neconstituționalitate și, pe cale de consecință, a
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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.
Conform dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Constituție: „Deciziile Curții Constituționale
se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general
obligatorii și au putere numai pentru viitor”. Însă, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței
Curții Constituționale, atât dispozitivul, cât și considerentele pe care se sprijină acesta se
bucură de putere de lucru judecat (a se vedea, spre exemplu, Decizia Plenului Curții
Constituționale nr. 1/17 ianuarie 1995, Decizia nr. 1415/4 noiembrie 2009) fiind general
obligatorii și impunându-se cu aceeași forță tuturor subiectelor de drept.
Potrivit literaturii de specialitate, diversitatea sub care se pot înfățișa deciziile Curții
Constituționale face aproape imposibilă aplicarea acestora în litera și spiritul Constituției fără
o atentă examinare a motivării instanței de contencios constituțional și fără a da eficiență chiar
considerentelor pe care se sprijină dispozitivul deciziei pronunțate. Chiar și în cadrul
controlului a posteriori, în multe cazuri, efectul deciziei Curții Constituționale nu presupune
doar stricta și literala aplicare a prevederilor art. 147 alin. 1 din Constituție (…) ci și de a
desluși, prin examinarea motivării soluției pronunțate, motivul neconstituționalității și sensul
desprins din dispozițiile Legii fundamentale care trebuie avut în vedere, precum și consecințele
atât asupra activității de legiferare, cât și asupra celei de aplicare a legii, lato sensu. Cum
considerentele expuse îndeosebi în paragraful 28 și urm. din decizia supusă analizei
fundamentează însăși soluția dată criticii de neconstituționalitate, rezultă în mod evident
caracterul obligatoriu al acestora, respectiv, în prezent întreruperea cursului termenului
prescripției răspunderii penale se produce în condițiile reținute la paragraful 34 din Decizia
nr. 297/2018, doar „prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie comunicat
suspectului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal”, în mod asemănător soluției
legislative anterioare, prevăzute la art. 123 alin. (1) din Codul Penal din 1969, care, în opinia
judecătorului constituțional, „îndeplinea condițiile de previzibilitate impuse prin dispozițiile
constituționale analizate în prezenta cauză”. În speța de față, numeroase acte în desfășurarea
procesului penal au fost comunicate inculpaților și au fost susceptibile să întrerupă cursul
termenului de prescripție, care s-ar fi împlinit după 10 ani (art. 155 alin.4 rap. la art. 154 alin.1
lit. d C.pen. actual) socotiți de la data săvârșirii faptei, respectiv noiembrie 2022.
(Decizia nr. 219 din 25.02.2019, dosar nr. 4874/222/2016)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 113 din data de 25.04.2018 pronunţată de Judecătoria Dorohoi,
în temeiul art. 396 alin. (5) cu raportare la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. au fost achitaţi
inculpaţii: 1. A., pentru săvârşirea infracțiunii prevăzute de art. 322 alin. (1) C.pen.; 2. B., pentru
săvârşirea infracțiunii prevăzute de art. 47 C.pen. raportat la art. 322 alin. (1) C.pen..
Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi nr. 42/144/P/ 09.12.2016,
au fost trimişi în judecată inculpaţii A., pentru săvârșirea infracțiunii de ,,fals în înscrisuri sub
semnătură privată”, faptă prevăzută de art. 322 alin. (1) C.pen. și B., pentru săvârşirea
infracțiunii de ,,instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, faptă prevăzută de art. 47
C.pen. raportat la art. 322 alin. (1) C.pen., fapte comise prin aceea că:
- inculpatul A. în calitate de specialist lucrări cadastru şi ridicări topografice, în cursul
lunii octombrie 2012, la solicitarea S.C.C. S.A. - prin împuternicit B. — inculpatul A. a întocmit
planul de amplasament şi delimitare a imobilului situat în mun. D., str. .. nr. .. PC ..., atestând
împrejurări necorespunzătoare adevărului (deşi la faţa locului a identificat un număr de 3
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construcţii, în documentaţia întocmită a consemnat existenţa unui singur imobil C1), folosind
ulterior documentaţia la B.C.P.I. D. pentru înscrierea dreptului de proprietate în favoarea
societăţii susmenţionate.
- inculpatul B., in calitate de împuternicit al S.C. C. S.A., l-a determinat cu intenţie pe
inculpatul A. să întocmească în fals planul de amplasament şi delimitare a imobilului situat în
mun. D., str. .. nr. .., PC ..., prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului,
documentaţia fiind folosită ulterior la B.C.P.I. D. pentru înscrierea dreptului de proprietate în
favoarea societăţii susmenţionate.
În actul de sesizare s-au reţinut următoarele:
În urma reorganizării Întreprinderii Judeţene de Producţie şi Prestări Servicii D., prin
decizia nr. 582/1990 emisă de Prefectura Judeţului, a fost înfiinţata S.C. C. S.A., care a preluat
bunurile pe care le deţinea ÎJPIPS D., printre care şi obiectivul Club ... cu anexe şi terenul
aferent de 992,50 m, conform Protocolului şi procesului verbal încheiate la 01.01.1991 între
IJPIPS D. şi SC C. SA.
Conform contractului de privatizare încheiat cu A.V.A.S. Bucureşti (fost A.P.A.P.S.),
noua societate înfiinţată, S.C. C S.A., a fost obligată să efectueze toate demersurile necesare
pentru obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deţinute.
Astfel, în baza documentaţiei întocmită de persoana fizică E., s-a obţinut Certificatul de atestare
a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria BT nr. 0027 din 11.07.2003 emis de Consiliul
Judeţean, care cuprindea şi terenul aferent Clubului ..., respectiv 459,32 mp suprafaţă
construcţii, 7,75 suprafaţă reţele şi 525,43 suprafaţă transport, în total 992,5 mp.
În cursul anului 2006, S.C. C. S.A. a apelat la serviciile expertului în cadastru F. care
întocmeşte un plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil de pe str. ... nr. .. din mun.
D., respectiv a Clubului ... la care s-a făcut referire mai sus, prin care s-a stabilit că imobilul
avea o suprafaţă de 1207,00 mp rezultată din măsurători, în loc de cea de 992,5 mp cât erau
trecuţi în acte. De asemenea, conform planului de amplasament şi a schiţei imobilului, pe
suprafaţa respectivă de teren se aflau trei corpuri de construcţii : C1- Club cu o suprafaţă de
428,96 mp; C2 - anexă cu o suprafaţă de 107,24 mp şi C3 - beci cu o suprafaţă de 12 mp. Planul
de amplasament întocmit de expertul F. a fost înregistrat la Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, având nr. de intrare 3117/02.05.2006 şi a primit numărul cadastral provizoriu 2465,
operaţiunile de intabulare nefiind însă finalizate.
Ulterior, prin sentinţa nr. 5277 din 06.09.2010, Tribunalul Bucureşti a hotărât intrarea
în faliment a S.C. C. S.A., desemnând ca lichidator judiciar societatea de insolvenţă G. IPURL.
Pe parcursul procesului de lichidare a fost scos la vânzare obiectivul Club ... D compus dintrun teren în suprafaţă de 992,5 mp şi corpul de clădire C1, tip P, cu o suprafaţă construită de
427,56 mp, iar prin Procesul verbal de licitaţie din 17.09.2012 a fost desemnată câştigătoare
societatea S.C. H. S.R.L. D., prin reprezentant B..
Societatea S.C. H. S.R.L. D. a fost singura care s-a înscris la licitaţie, urmărind
extinderea corpului de proprietate pe care îl deţinea deja în vecinătate, compus dintr-un
restaurant în suprafaţă de 518 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 4700 mp, obţinut prin
Procesul verbal de licitaţie imobiliară din 18.12.2001 încheiat de BEJ I..
În vederea îndeplinirii formalităţilor de transmitere a dreptului de proprietate asupra
Clubului .., lichidatorul judiciar G. IPURL l-a împuternicit pe inculpatul B. să îl reprezinte la
OCPI precum şi la orice autoritate, instituţie va fi nevoie.
Astfel, în calitate de împuternicit al S.C. C. S.A., inculpatul B. a încheiat la data de
27.10.2012 o convenţie privind executarea documentaţiei cadastrale a imobilului de mai sus cu
inculpatul A., inginer în lucrări de cadastru, ridicări topografice şi expertize cadastru.
Mai întâi, acesta din urmă a solicitat la aceeaşi dată de la BCPI planul de încadrare în
zonă, iar la data de 02.11.2012 a depus dosarul înregistrat sub nr. 22183, cuprinzând întreaga
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documentaţie pentru prima înregistrare/intabulare a imobilului. Conform planului de
amplasament şi delimitare a imobilului din documentaţie, imobilul este compus din 993 mp
teren şi doar o construcţie C1 cu o suprafaţă construită la sol de 459 mp, spre deosebire de
planul de amplasament întocmit în anul 2006 de expertul F. în care figurau trei corpuri de
construcţii : C1- Club, C2 - anexă cu o suprafaţă de 107,24 mp şi C3- beci cu o suprafaţă de 12
mp.
S-a precizat faptul că pe parcursul verificării dosarului şi a emiterii încheierii de
intabulare a imobilului, operaţiuni care s-au desfăşurat în perioada 02-11 noiembrie 2012, la
data de 05.11.2016 inculpatul A. a depus la OCPI o cerere de anulare a vechiului număr
cadastral al imobilului 2465 obţinut în baza documentaţiei întocmite de expertul F., aducând ca
şi justificări faptul că numărul nu a fost înscris definitiv în cartea funciară, iar suprafaţa
măsurată este mai mare ca cea din acte.
Conform adresei OCPI nr.1237 din 03.03.2016, anularea nr cadastral 2465 s-a făcut în
baza cererii PFA A. şi a declaraţiei autentice a numitului B. care a arătat că numărul cadastral
nu a fost folosit în vreo tranzacţie şi este de acord cu anularea acestuia. De asemenea, imobilul
cu nr. cadastral 2465 nu a fost intabulat în cartea funciară în cursul anului 2006 întrucât
beneficiarul documentaţiei tehnice nu a depus la biroul de carte funciară cererea de înscriere în
cartea funciară. Astfel, la data întocmirii documentaţiei, inculpaţii A. şi B. aveau cunoştinţă de
planul de amplasament întocmit de celălalt expert, în care figurau și corpurile de construcţii C2,
C3.
Cu toate acestea, în baza documentaţiei întocmită de inculpatul A., la data de 09.11.2012
s-a dispus de către BCPI D. intabularea dreptului de proprietate în favoarea S.C. C. S.A. asupra
imobilului cu nr. cadastral 52740 (Club ..), compus din 993 mp teren situaţi în parcele 2757846 mp, 2756- 90 mp şi 2765-57 mp şi o construcţie C1 în suprafaţă de 459 mp.
Odată intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului de mai sus, S.C. C. S.A., prin
Lichidator Judiciar G. IPURL, l-a vândut către SC H. SRL, prin împuternicit B., conform
contractului de vânzare-cumpărare nr. 2514/ 13.11.2012 încheiat la Biroul Notarului Public.
Fiind audiat cu privire la motivul pentru care nu a trecut în planul de amplasament toate
construcţiile care se aflau pe terenul respectiv, inculpatul A. a arătat că în momentul în care sa deplasat la faţa locului pentru a efectua măsurătorile, a identificat pe lângă clădirea Clubului
.. şi o casă de locuit, în care trăia efectiv familia martorului J.. Întrucât inculpatul B. nu i-a pus
la dispoziţie nici un fel de document cu privire la această a doua construcţie, i-a solicitat
lămuriri, iar acesta a menţionat că nu deţine acte de proprietate cu privire la construcţie. Pentru
a clarifica situaţia s-au deplasat împreună la Primăria Mun. D - Compartimentul Urbanism,
unde în urma discuţiilor şi verificărilor efectuate de numitul K., a reieşit că acea construcţie nu
figura în evidenţele urbanistice ale Primăriei D. Faţă de aceste aspecte, inculpatul B. l-a
înştiinţat că va demola construcţia respectivă, motiv pentru care a finalizat documentaţia
cadastrală pe care a depus-o la BCPI D., reţinând că în acest timp B. deja demarase lucrările de
demolare, iar în luna aprilie 2013 când a revenit la faţa locului pentru a efectua alte măsurători
constatase că erau demolate în totalitate.
Cu privire la aceste aspecte inculpatul A. a fost audiat şi în dosarul nr. 224/P/2013 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi, cu acea ocazie declarând că la faţa locului a
identificat pe lângă casa de locuit şi un beci, iar aceste construcţii nu au fost prinse în planul de
amplasament întocmit întrucât acestea au fost demolate până la predarea documentaţiei de
intabulare.
Apărarea inculpatului A. a fost înlăturată întrucât existenţa corpurilor de construcţii G2
şi C3 la faţa locului în momentul întocmirii documentaţiei de intabulare înregistrată la BCPI D.
sub nr. 22183 din 02.11.2012 a rezultat din declaraţiile martorilor J., care au atestat că a locuit
în acel imobil până în luna septembrie 2012, dar mai ales din cea a martorului M., persoana
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care l-a ajutat pe inculpatul A. la efectuarea măsurătorilor în teren, conform căreia la acea dată
doar clubul muncitoresc era în curs de demolare, casa de locuit şi beciul fiind în picioare şi în
stare perfectă de folosinţă.
La fel, nici apărarea inculpatului A. precum că nu avea obligaţia menţionării acelor
construcţii deoarece nu existau documente cu privire la acestea nu i-au putut atrage nevinovăţia,
întrucât conform adresei nr. 4216 din 10.03.2016 a ANCPI, în baza art. 7 alin.l lit. b şi art. 12
alin.5 din Ordinul 634/2006 referitor la Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire
şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, rezultă că în
cadrul etapei de execuţie a lucrărilor de cadastru persoanele fizice autorizate trebuie să
determine şi să evidenţieze, în planul de amplasament al imobilului, construcţiile permanente.
Caracterul permanent al construcţiilor C2 şi C3 a rezultat din expertizele tehnice privind
stabilirea valorii acestora care au fost dispuse în dosarul civil nr. ../40/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Botoşani, având ca obiect cererea în pretenţii formulată de SC C. SA, formulată
prin lichidator împotriva SC H. SRL, ca urmare a demolării nelegale a corpurilor de construcţii
C2 şi C3.
La fel, nici motivul demolării celor două construcţii nu a putut justifica omisiunea
inculpatului A. de a le menţiona în planul de amplasament întocmit, întrucât orice operaţiune
de demolare trebuie realizată cu respectarea dispoziţiilor Lg. 50/1991, care presupune obţinerea
prealabilă a unor numeroase avize de către persoana îndreptăţită, respectiv titularul dreptului
de proprietate al imobilului, ori la documentaţia de intabulare depusă de inculpatul A. nu se află
nici o autorizaţie de demolare. Mai mult, conform declaraţiei sale dată în calitate de suspect,
acesta a avut certitudinea demolării celor două anexe abia în cursul lunii aprilie 2013.
Fiind audiat, inculpatul B. a ales să beneficieze de dreptul de a nu da declaraţii în cauză.
În schimb şi acesta a fost audiat în cadrul dosarului nr. .../P/2013 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Dorohoi cu privire la aceleaşi aspecte, cu acea ocazie declarând că anexele C2 Şl
C3 nu existau în momentul în care a cumpărat obiectivul Club ... de la SC C. SA, terenul fiind
liber, cu excepţia clădirii clubului muncitoresc, motiv pentru care anexele nu au fost trecute nici
în documentaţia de intabulare.
În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare, solicitând şi ANCPI un
punct de vedere cu privire la situaţia creată.
Din Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expertul L. a rezultat că planul
de amplasament al imobilului întocmit de A. corespunde cu parcelele cadastrale indicate, dar
nu şi cu suprafeţele aferente acestora. Astfel, în urma măsurătorilor efectuate de către expert sau constatat următoarele: în PC 2765 există suprafaţa de 158 mp, faţă de 57 mp menţionaţi de
A. în planul de amplasament şi delimitare a imobilului; în PC 2756 există suprafaţa de 175 mp,
faţă de 90 mp menţionaţi de A. în planul de amplasament şi delimitare a imobilului; în PC 275
există suprafaţa de 660 mp, faţă de 846 mp menţionaţi de A. în planul de amplasament şi
delimitare a imobilului.
De asemenea, configuraţia suprafeţei de 993 mp (care a făcut obiectul vânzării conform
contractului de vânzare nr. 2514/13.11.2012) şi calculul analitic al acestei suprafeţe nu
corespund cu schiţa întocmită în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenurilor seria BT nr. 0027 emis la data de 11.07.2003 de Consiliul
Judeţean societăţii comerciale SC C. SA.
Din conţinutul raportului de expertiză tehnică judiciară a mai reieşit că inculpatul A. nu
putea să înscrie corpurile C2 şi C3, deoarece proprietarul nu deţinea acte de proprietate şi nu
figurau în evidenţele fiscale ale Primăriei D., iar dacă le menţiona ca şi construcţii fără titlu
atunci când se punea problema transferului dreptului de proprietate, proprietarul ar fi avut
probleme în momentul întocmirii contractului de vânzare cumpărare la notar în sensul că acesta
ar fi refuzat încheierea actului. Cu toate acestea, ANCPI Bucureşti a comunicat că PFA A. în
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cadrul etapei de execuţie a lucrărilor de cadastru trebuia să determine şi să evidenţieze în planul
de amplasament al imobilului, construcţiile permanente, potrivit art. 7 alin. l lit. b şi art. 12
alin.5 din Ordinul nr. 634/2006 Regulamentul privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie
a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.
Astfel, deşi nu deţinea acte de proprietate pe cele două construcţii C2 şi C3, inculpatul
B. l-a determinat pe inculpatul A. să întocmească documentaţia cadastrală cuprinzând date
nereale, prin omisiunea înscrierii celor două construcţii C2 şi C3 în planul de amplasament al
imobilului, asigurându-l că acestea vor fi demolate.
Pentru aceasta, inculpatul A. a fost remunerat şi împuternicit să înscrie imobilul la BCPI
D., mai întâi în favoarea SC C. SA, cu scopul final de a putea fi cumpărate ulterior de către
societatea la care este asociat inculpatul B., deşi avea cunoştinţă de existenţa celor două
construcţii a căror demolare încă nu era realizată în mod legal la data întocmirii documentaţiei.
Inculpatul A. avea obligaţia înscrierii celor două construcţii permanente, având fundaţia din
beton, zidăria din cărămidă şi instalaţie electrică, fiind în perfectă stare de funcţionare şi locuite
până în luna septembrie 2012 conform raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului civil
nr. ../40/2013 aflat pe rolul Tribunalului Botoşani de către expertul tehnic N. şi declaraţia
martorului J. De asemenea, inculpatul A. avea cunoştinţă prin prisma activităţii îndeplinite de
prevederile Lg. 50/91 precum şi de obligaţia de a ataşa la documentaţia întocmită un certificat
de demolare.
Înscrierea celor două corpuri C2 şi G3 în planul de amplasament întocmit, ar fi însemnat
reglementarea în prealabil a regimului juridic al celor două construcţii de către proprietarul
acestora, care oricum trebuia mai întâi identificat. În cazul în care construcţiile erau ridicate
fără drept pe terenul respectiv, erau aplicabile regulile de la construcţiile ridicate pe terenul
altuia sau cele de la superficie dacă ar fi existat vreun titlu.
Gravitatea faptei a rezultat şi din faptul că omisiunea menţionării celor două construcţii
C2 şi C3 ar fi permis modificarea configuraţiei terenului în suprafaţă de 993 mp. Astfel, cu
ocazia întocmirii schiţei în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate
seria BT nr. 0027/11.07.2003 de către SC C. SA, terenul avea altă configuraţie şi cuprindea şi
o alee în suprafaţă de 525.43 mp, care însă probabil a fost intabulată anterior în favoarea SC H
SRL cu ocazia dobândirii imobilului obţinut prin Procesul verbal de licitaţie imobiliară din
18.12.2001 încheiat de BEJ I (conform expertizei efectuate în cauză) în acea schiţă, obiectivul
Club ... prevedea şi anexe, dar care însă se refereau la o rampă în suprafaţă de 25,09 mp şi un
şopron în suprafaţă de 5,27 mp, iar nu la construcţiile C2 şi C3 la care s-a făcut referire mai sus.
Cu privire 1a acestea din urmă, numiţii J. şi J1, care aveau în folosinţă construcţiile, au
chemat în judecată Primăria Mun. D. pentru a li se recunoaşte prin uzucapiune dreptul de
proprietate asupra imobilelor şi a terenului de sub acestea, dar prin Decizia Civilă nr. 534 R din
12.06.2007, Tribunalul Botoşani a respins cererea, reţinând în considerente că terenul aferent
construcţiilor C2 şi C3, nefiind trecut în Certificatul de proprietate seria BT nr. 0027/11.07.2003
al SC C SA, a fost predat în baza art. 4 din HG 834/91 către Primăria D, conform protocolului
din 05.06.2007 încheiat între SC C SA şi Primăria D.
Întrucât acest protocol nu a fost însoţit de o schiţă, iar ulterior Primăria mun. D nu a
efectuat formalităţile de inventariere a terenului în domeniul privat al primăriei, experta L.
numită în cauză nu a putut stabili dacă acesta se suprapune peste terenul din planul de
amplasament întocmit de inculpatul A..
Dacă inculpatul A. ar fi solicitat relaţii de la persoanele pe care le-a identificat locuind
în casa respectivă cu ocazia efectuării măsurătorilor, conform propriei declaraţii, acesta ar fi
luat la cunoştinţă de hotărârea Tribunalului Botoşani în care se specifica că terenul de sub
corpurile de construcţii C2 şi C3 a fost predat Primăriei mun. D, trebuind să ceară lămurirea
mai întâi a acestei situaţii.
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De asemenea, prin prisma activităţii îndeplinite, inculpatul A. cunoştea că certificatele
de atestare a dreptului de proprietate emise de consiliile judeţene se eliberau în baza unor
documentaţii de identificare şi evaluare a terenurilor, având posibilitatea să se intereseze şi să,
solicite de la reprezentanţii C. SA schiţa iniţială a terenului în care acesta era reprezentat sub o
altă configuraţie, iar nu să stabilească limitele proprietăţii doar în baza declaraţiei pe proprie
răspundere a împuternicitului proprietarului, respectiv inculpatul B..
S-a reţinut că toate aceste aspecte urmează a fi lămurite ulterior pe calea unor acţiuni de
rectificare carte funciară, în cazul în care instanţa va stabili că planul de amplasament întocmit
de inculpatul A. a fost întocmit în fals prin omisiunea înscrierii construcţiilor C2 şi C3, fiind
prezentate doar pentru a sublinia consecinţele întocmirii unui plan de amplasament fără
respectarea rigurozităţii cerute activităţii desfăşurate într-un domeniu precum cel al lucrărilor
în cadastru, în care se utilizează doar date exacte.
După readministrarea probatoriului, instanţa de fond a constatat că situaţia de fapt, cât
şi temeiul de drept, reţinute în actul de sesizare nu corespund cu realitatea obiectivă, cât şi
încadrarea corectă a faptei.
Astfel, s-a reţinut că inculpatul B., în calitatea sa de administrator al SC H. SRL, a
dobândit în cadrul unei proceduri de lichidare a SC C. SA dreptul de proprietate asupra unor
imobile situate în str. ... nr. .., respectiv pentru construcţia denumită Club ..., cât şi pentru
suprafaţa de 992,5 mp teren aferent şi dimprejur. Este de remarcat însă, că între momentul
câştigării licitaţiei şi până la încheierea contractului de vânzare cumpărare nr. 2514/13.11.2012
şi apoi intabularea acestui drept de proprietate s-a efectuat expertiza de către inculpatul A. în
calitate de expert judiciar, însă la momentul depunerii lucrării acestui expert construcţiile C1,
C2 şi C3 nu mai existau, fiind demolate prin dispoziţia inculpatului B., aspect ce a rezultat fără
dubiu din declaraţia martorului P., fost administrator al societăţii supusă lichidării judiciare.
Prin actul de inculpare, s-a vizat infracţiunea prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., deşi
inculpatul A. avea în momentul întocmirii raportului de expertiză calitatea de expert, iar potrivit
textului incriminator al art. 322, sunt excluse înscrisurile prev. de art. 178 C.pen., care
reprezintă înscrisuri oficiale.
Prin decizia nr. 20/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept în materie penală, a statuat că expertul tehnic judiciar este funcţionar
public în conf. cu disp. art. 175 alin. 2 teza I din codul penal.
Pe cale de consecinţă, încadrarea juridică a faptelor trebuia raportată la prev. art.
321C.pen..
Această instanţă nu a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei, deoarece a
apreciat că se impune întâi a se constata dacă fapta inculpaţilor este infracţiune, în sensul
realizării laturii obiective.
Sub acest aspect s-a observat că în actul de sesizare s-a reţinut perspectiva inexistenţei
construcţiilor, însă nu a analizat faptele în raport cu data desfiinţării acestora, aspect de esenţă
în stabilirea infracţiunii sau nu.
Astfel, în ambele forme ale infracţiunii, s-a observat că se putea reţine în sarcina
expertului omisiunea inserării unor date dacă acestea sunt de natură a aduce consecinţe juridice
în situaţia în care înscrisul este folosit.
În realitatea sa faptică, cei doi inculpaţi au analizat situaţia juridică a celor două anexe
identificate prin C2 şi C3, însă inculpatul B. a hotărât să le demoleze înainte ca expertul să
finalizeze lucrarea sa şi astfel nu i se poate imputa expertului că ar fi omis să ateste existenţa
construcţiilor, din moment ce acestea nu mai existau fizic la data finalizării lucrării. Ca atare,
omisiunea în sine nu există, fiindcă situaţia de fapt atestată de expert corespundea realităţii
obiective, respectiv acele construcţii nu mai existau.
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În această situaţie, nu s-a putut reţine că inculpatul B. l-ar fi determinat cu intenţie să
întocmească în fals planul de amplasament şi delimitare a imobilului şi cel mult se poate pune
în discuţie că cei doi au conchis că expertiza poate fi făcută cu această omisiune, fiindcă
inculpatul B. ar fi promis că va ridica construcţiile până la finalizarea lucrării expertului, sens
în care şi-a luat vina pentru demolarea realizată, situaţie în care nu mai avea interes să-l
determine pe expert la falsificarea lucrării.
De asemenea, şi în această situaţie, nu s-a putut vorbi de existenţa infracţiunii şi nici de
o tentativă.
Pe de altă parte, s-a observat că, chiar dacă expertul ar fi omis să treacă construcţiile
care existau, lucrarea sa nu era de natură a împiedica intabularea dreptului de proprietate prin
simplul fapt că ar fi existat cele două anexe asupra cărora se presupune că ar fi rămas în
proprietatea societăţii lichidate, deoarece se punea problema unei simple interpretări judiciare
a contractului de vânzare-cumpărare şi nicidecum a vreunei clauze inserate în acest contract cu
privire la faptul că societatea lichidată îşi păstra dreptul de proprietate şi asupra anexelor.
S-a remarcat în acest sens că lichidatorul judiciar a omis el însuşi să le evidenţieze,
tocmai pe considerentele avute în vedere de expertul A., respectiv că acestea nu ar fi avut un
proprietar, sens în care cei doi au făcut o eroare, fiindcă bunul figura în proprietatea societăţii
lichidate, iar odată cu transferul proprietăţii asupra terenului, cât şi a imobilului corp principal
de clădire, s-a transmis şi proprietatea asupra celor două anexe, care fiind un accesoriu, urmau
imobilul determinant. Cel mult se putea pune în discuţie drepturile cumpărătorului în raport cu
un eventual drept de proprietate al societăţii lichidate, însă finalul nu se putea concretiza decât
în consfinţirea dreptului de proprietate al societăţii dobânditoare, din moment ce, în mod tacit,
s-a consimţit şi în acest sens, respectiv la includerea anexelor C2 şi C3 în obiectul prestaţiei.
Pe cale de consecinţă, cum nu există o faptă penală, instanţa de fond a apreciat inutilă
schimbarea încadrării juridice a faptei.
Situaţia de fapt a fost probată cu următoarele mijloace de probă: plângere P.şi acte
anexate în copie, declaraţie persoana vătămată P., declaraţii de suspect/inculpat A., declaraţii
de suspect/inculpat B., declaraţie martor .., declaraţie martor .. declaraţie martor .., raport de
expertiză tehnică, adresa şi copii documente din dosarul 224/P/2013, copii acte depuse de P.
din litigii civile şi penale, adresa 4081/2015 OCPI şi acte anexate în copie, adresa 1237/2016
OCPI şi acte anexate în copie, adresa 2896/2016 OCPI şi acte anexate în copie, adresa
9434/2016 a OCPI şi copie plan topografic, adresa 190/2015 a Biroului Notarial şi documentele
indicate în aceasta în copie, adresa 4227/2016 Primăria Mun. D şi acte anexate în copie, adresa
7431/2016 Primăria Mun. D şi acte anexate în copie, caziere judiciare.
Cum expertiza întocmită de inculpatul A. are valoare probatorie licită, însă nu a fost
aptă de a da naştere, modifica sau stinge raportul juridic analizat, instanţa de fond a constatat
că fapta nu există.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi,
pentru motivele expuse pe larg în încheierea de şedinţă din data de 04.02.2019 şi cele depuse
în scris la dosarul cauzei.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele
de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417, art. 420 C.pr.pen., Curtea constată
următoarele:
Ca stare de fapt, se impune a se preciza că situația premisă reținută de către prima
instanță este conformă realității, respectiv faptul că inculpatul A., inginer în lucrări de cadastru,
ridicări topografice și expertize cadastru, în cursul lunii octombrie 2012 la solicitarea S.C. C.
S.A, prin împuternicit inculpatul B., a întocmit planul de amplasament și delimitare a imobilului
situat în mun. D., str. .. nr. ...
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Însă, criticile inculpaților, însușite de prima instanță, referitoare la absența unei cerințe
de tipicitate a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, sunt nefondate.
Sub aspectul particularităților faptice ale cauzei s-a contestat existența unui unic element
de conținut obiectiv al infracțiunii analizate, și anume inexistența atestării unei împrejurări
necorespunzătoare adevărului.
Însă, probatoriul testimonial și cu înscrisuri administrat pe parcursul procesului penal
evidențiază, cu certitudinea impusă de dispozițiile art. 103 alin. 2 teza finală C.pr.pen., că la
data întocmirii documentației cadastrale, deși la fața locului inculpatul A. a identificat un număr
de 3 construcții, a consemnat existența unui singur imobil.
În analiza probatoriul, care confirmă întrunirea în persona inculpaților a elementelor
constitutive ale infracțiunilor imputate, Curtea va învedera pentru început declarația
inculpatului A. (f.24, dos. u.p) ,,..la data de 27.10.2012 am fost contactat de către B. pentru
intabularea unui imobil situat în D., str. .. nr. .., proprietara SC C. SA, pentru care era
împuternicit din partea lichidatorului G. IPURL. M-am deplasat la fața locului, pe teren, la
adresa de mai sus și am executat măsurătorile de specialitate. Pe teren am găsit următoarele
construcții: club muncitoresc suprafață construită – 459 m, o clădire de locuit și un beci. Am
procedat la intabularea clubului și a terenului pentru care existau acte de
proprietate…Celelalte două construcții nu au fost intabulate deoarece nu mi s-au pus la
dispoziție acte de proprietate, nu au fost înregistrate la Primăria D. și împuternicitul B. mi-a
spus că cele două construcții urmează să fie demolate, lucru întâmplat până la predarea
documentației de intabulare. În momentul în care am revenit pentru alte măsurători,
aproximativ o lună de zile, cele două construcții erau demolate”. Confirmă așadar aspectele
faptice reținute și de prima instanță și necontestate ulterior, referitor la întocmirea
documentației cadastrale. Însă, faptul că la data de referință existau și celelalte două imobile ce
ulterior au fost demolate, rezultă din declarația martorului J., care atestă că a locuit în acel
imobil până în luna septembrie 2012, dar cu prisosință din cele ale martorului M., cel care l-a
ajutat pe inculpatul A. la efectuarea măsurătorilor.
Astfel, martorul J. a arătat că: ,,…În perioada octombrie 1985 – septembrie 2012 am
locuit în baza unui contract de închiriere încheiat între subsemnatul și comitetul sindicatului
IJPIPS D. într-o locuință în suprafață de aproximativ 80 mp formată din două camere și o
bucătărie, imobil situat pe str. .. nr. ... Acesta lucru s-a datorat faptului că eram angajat la
IJPIPS la Clubul .., clădire situată lângă locuința ce mi-a fost închiriată. În anul 2007 s-a
prezentat la locuința mea un angajat al domnului P. care mi-a spus că sunt proprietarii celor
2 imobile respectiv al clubului muncitoresc și al anexei (respectiv casa în care locuiam) și mia propus cumpărarea acelei locuințe contra sumei de 30 000 de lei. Am refuzat această
propunere deoarece casa mea se afla într-o stare avansată de degradare aceasta fiind
construită din chirpic, acoperită cu tablă, care era deja ruginită, geamurile și ușile vechi de
peste 20 de ani, imobilul nu valora mai mult de 2000 de lei. Începând cu anul 2010, am început
să construiesc o casă în comuna S.., pe care am finalizat-o în toamna anului 2012 când m-am
mutat definitiv din imobilul din str. .. nr. ..…” (f.27 – 28 dos. u.p.)
Martorul M. a precizat că ,,În vara anului 2012 am fost solicitat de către domnul A. săl ajut la măsurat pentru intabulare, pe str. .. nr. .. o suprafață de teren cu clădire și anexe
aferente, unde a fost proprietar SC C. SRL, iar în prezent este numitul B.. Fac mențiunea că la
data menționată mai sus la adresa respectivă se aflau clubul .., o casă locuită și un beci, fiind
în stare perfectă de funcționare și nu era nimic demolat…La data măsurării și intabulării
acelor construcții erau pe terenul respectiv, în stare perfectă de folosință și anexele C2 și C3…”
Faptul că pentru cele două construcții nu i-au fost puse la dispoziție acte de proprietate
și că inculpatul B. i-a spus că urmează să le dărâme nu are nici o relevanță, inculpatul A. având
obligația de înscrie cele două corpuri de construcție în planul de amplasament. În acest sens
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este adresa nr. 1237/3.03.2016 a OCPI, ,,Cu privire la obligația PFA A. de a menționa în planul
de amplasament și delimitare cele trei construcții ce se aflau pe terenul din str. ..., nr. 27 mun.
D. situat în p.c. 2757, p.c. 2756, p.c. 2765:
- în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin.1 lit. b din Ordinul nr. 634/2006 –
Regulamentul privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale
în vedere înscrierii în cartea funciară: ,,pentru construcțiile situate în interiorul imobilelor să se
determine limitele construcțiilor permanente la nivelul solului. Se va calcula suprafața
construită desfășurată, stabilită conform prevederilor Codului fiscal, prin însumarea
suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor
situate la subsol, …”
- conform art. 12 alin.5 din același regulament: ,,În cadrul fiecărui imobil, construcțiile
se identifică printr-un cod atașat numărului cadastral, alcătuit din litera C, formată de un nr. de
la 1 la n. Tipul și componența construcției, pe destinații și tronsoane, se evidențiază în planul
de amplasament și delimitare.”
Din interpretarea prevederilor menționate rezultă că în cadrul etapei de execuție a
lucrărilor de cadastru persoanele fizice autorizate trebuie să determine și să evidențieze, în
planul de amplasament al imobilului, construcțiile permanente, astfel cum era și imobilul în
discuție, casă de locuit a martorului J.. Caracterul permanent al construcțiilor rezultă din
expertizele tehnice privind stabilirea valorii acestora care au fost dispuse în dosarul civil nr.
../40/2013 aflat pe rolul Tribunalului Botoșani, având ca obiect cererea în pretenții formulată
de SC C. SA, prin lichidator, împotriva S:C. H. S.R.L. ca urmare a demolării nelegale a
corpurilor de clădire
Se impune a se preciza și faptul că pe parcursul verificării documentației depuse de către
inculpat la BCPI D. și a emiterii încheierii de intabulare, ce a avut loc în perioada 2 –
11.11.2012, la data de 5.11.2012, inculpatul A. a depus la OCPI o cerere de anulare a vechiului
număr cadastral al imobilului 2465 obținut în baza documentației întocmite anterior de către
expert F. (astfel cum s-a menționat și în actul de sesizare a instanței), aducând ca justificări
faptul că numărul nu a fost înscris definitiv în cartea funciară, iar suprafața măsurată este mai
mare decât în acte. Altfel spus, ambii inculpați, la data întocmirii documentației, aveau
cunoștință de planul de amplasament întocmit de celălalt expert, în care figurau și corpurile de
construcții C2 și C3.
Astfel cum a susținut și parchetul, Curtea apreciază că, în acest context, este evident că
înțelegerea dintre cei doi inculpați a fost ca, în timp ce se întocmea acel plan de amplasament,
fără imobilele C2 și C3, inculpatul B. să le demoleze, fără a clarifica situația lor juridică și fără
a obține, în mod legal autorizația de demolare.
Prin urmare, faţă de probatoriul administrat şi analizat, Curtea constată că faptele
inculpaților A. și B. sunt dovedite dincolo de orice dubiu rezonabil și întrunesc din punct de
vedere obiectiv și subiectiv, elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub
semnătură privată, respectiv instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Având în vedere că de la data săvârșirii faptelor și până la soluționarea definitivă a
cauzei au intervenit modificări legislative, se impune stabilirea în cauză a legii penale mai
favorabilă, conform prevederilor art.5 C.pen. Ca urmare, având în vedere cele statuate cu
caracter obligatoriu prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 a Curții Constituționale, prin care s-a
constatat că dispozițiile art. 5 C.pen. sunt constituționale în măsura în care nu permit
combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile,
și realizând o comparare din ambele coduri în raport cu fiecare criteriu de determinare (condiții
de incriminare, de tragere la răspundere penală și de sancționare) și cu privire la fiecare instituție
incidentă în speța dedusă judecății și, în plus, o evaluare finală a acestora, în vederea alegerii
aceleia dintre cele două legi succesive care este mai blândă, în ansamblul dispozițiilor sale,
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instanța de control judiciar constată că legea penală mai favorabilă inculpaților este în cauză,
Codul penal anterior.
Astfel, infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată era prevăzută în art. 290
C.pen. anterior, fiind sancționată cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani, însă, în noua
reglementare, respectiv art. 322 C.pen. care, instituie aceleași condiții de incriminare a faptei,
limita minimă a fost majorată la 6 luni închisoare, iar cea maximă la 3 ani închisoare, situație
în care Codul penal anterior apare ca fiind mai favorabil inculpaților, prevăzând limite speciale
al pedepsei mai reduse decât cel stabilit de legea în vigoare.
De asemenea, nu poate fi omis faptul că dispozițiile codului penal anterior reglementau
ca modalitate de executare a pedepsei și suspendarea condiționată a acesteia, potrivit art. 81
C.pen., anterior, modalitate ce nu se mai regăsește în noua reglementare, care conține în această
materie, prevederi mult mai severe, ca și conținut și efecte.
Solicitarea inculpaților, prin apărător, de a constata intervenită prescripția răspunderii
penale, în contextul Deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018, privind declararea ca
neconstituționale a dispozițiilor art. 155 alin.1 C.pen. și a pasivității legiuitorului, nu poate fi
primită. Prescripția răspunderii penale presupune în mod esențial stingerea raportului juridic
penal după trecerea unui anumit interval de timp de la data săvârșirii faptei sancționate penal,
drept consecință a nesoluționării cauzei în mod definitiv.
Înlăturarea răspunderii penale se produce în condițiile dispozițiilor art. 153 și urm.
C.pen., legiuitorul limitând dreptul statului de a trage la răspundere persoanele care săvârșesc
infracțiuni, respectiv de a aplica pedepse, la împlinirea termenelor de prescripție prevăzute de
legea penală. Cursul prescripției răspunderii penale poate suporta întreruperi sau poate fi
suspendat.
Întreruperea se produce, sub imperiul actualului C.pen. în forma anterioară intervenției
Curții Constituționale prin Decizia nr. 297/26 aprilie 2018, „prin îndeplinirea oricărui act de
procedură în cauză”. Soluția legislativă din noua lege penală este vizibil distinctă de cea
reținută în cuprinsul vechiului C.pen., potrivit căreia întreruperea se produce „prin îndeplinirea
oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfășurarea
procesului penal”.
Efectul întreruptiv de prescripție se produce in rem, față de toate persoanele vizate și
presupune, alături de ignorarea din calculul duratei prescripției a timpului scurs deja anterior
îndeplinirii actului procedural care a produs întreruperea (indiferent dacă legea prevede
comunicarea acestuia către suspect sau inculpat), curgerea unui nou termen de prescripție.
Întreruperea prescripției răspunderii penale, ca instituție de drept penal material în configurația
anterioară admiterii excepției de neconstituționalitate a art. 155 alin. (1) C.pen., în accepțiunea
Curții Constituționale, presupunea pentru persoana care a săvârșit o faptă de natură penală „o
situație juridică incertă referitoare la condițiile tragerii sale la răspundere penală pentru
faptele săvârșite”, încălcând principiul legalității incriminării.
Analizând prevederile criticate din legea penală din perspectiva principiului legalității
incriminării și a pedepsei, reglementat de art. 23 alin. (12) din Constituție, precum și a
exigențelor calității legii, conform art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, judecătorul
constituțional a apreciat că previzibilitatea dispozițiilor analizate este îndeplinită în măsura în
care persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat i se asigură posibilitatea „de a
cunoaște aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al
începerii cursului unui nou termen de prescripție” (a se vedea paragraful 28 din Decizie).
Curtea Constituțională a admis finele de neconstituționalitate și, pe cale de consecință, 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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Conform dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Constituție: „Deciziile Curții Constituționale
se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general
obligatorii și au putere numai pentru viitor”. Însă, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței
Curții Constituționale, atât dispozitivul, cât și considerentele pe care se sprijină acesta se bucură
de putere de lucru judecat (a se vedea, spre exemplu, Decizia Plenului Curții Constituționale
nr. 1/17 ianuarie 1995, Decizia nr. 1415/4 noiembrie 2009) fiind general obligatorii și
impunându-se cu aceeași forță tuturor subiectelor de drept.
Potrivit literaturii de specialitate, diversitatea sub care se pot înfățișa deciziile Curții
Constituționale face aproape imposibilă aplicarea acestora în litera și spiritul Constituției fără
o atentă examinare a motivării instanței de contencios constituțional și fără a da eficiență chiar
considerentelor pe care se sprijină dispozitivul deciziei pronunțate. Chiar și în cadrul controlului
a posteriori, în multe cazuri, efectul deciziei Curții Constituționale nu presupune doar stricta și
literala aplicare a prevederilor art. 147 alin. 1 din Constituție (…) ci și de a desluși, prin
examinarea motivării soluției pronunțate, motivul neconstituționalității și sensul desprins din
dispozițiile Legii fundamentale care trebuie avut în vedere, precum și consecințele atât asupra
activității de legiferare, cât și asupra celei de aplicare a legii, lato sensu. Cum considerentele
expuse îndeosebi în paragraful 28 și urm. din decizia supusă analizei fundamentează însăși
soluția dată criticii de neconstituționalitate, rezultă în mod evident caracterul obligatoriu al
acestora, respectiv, în prezent întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale
se produce în condițiile reținute la paragraful 34 din Decizia nr. 297/2018, doar „prin
îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în
desfășurarea procesului penal”, în mod asemănător soluției legislative anterioare, prevăzute
la art. 123 alin. (1) din Codul Penal din 1969, care, în opinia judecătorului constituțional,
„îndeplinea condițiile de previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale analizate în
prezenta cauză”. În speța de față, numeroase acte în desfășurarea procesului penal au fost
comunicate inculpaților și au fost susceptibile să întrerupă cursul termenului de prescripție, care
s-ar fi împlinit după 10 ani (art. 155 alin.4 rap. la art. 154 alin.1 lit. d C.pen. actual) socotiți de
la data săvârșirii faptei, respectiv noiembrie 2022.
Trecând la procesul de individualizare legală şi judiciară a pedepsei la care urmează
să fie condamnați inculpații, ce trebuie să respecte principiului proporţionalităţii între gravitatea
faptei comise şi profilul socio-moral şi de personalitate ale acestora, Curtea va avea în vedere
criteriile generale prev. de art. 72 C.pen. din 1968 şi anume: dispoziţiile părţii generale ale
Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea generală, gradul de pericol social mediu al
faptei comise (cel abstract şi generic, evaluat antefactum de legiuitorul penal prin determinarea
regimului de represiune şi prin stabilirea minimului şi maximului posibil de sancţionare, dar în
corelaţie cu cel concret ce se stabileşte post factum de organele judiciare prin analiza datelor
privind conţinutul şi condiţiile concrete de realizare a infracţiunii şi cele referitoare la gradul de
antisociabilitate al făptuitorului), împrejurările şi modalitatea în care a fost săvârşită, descrisă
detaliat mai sus, urmarea produsă, sau care s-ar fi putut produce, persoana infractorului, precum
şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.
În spiritul legii, în cadrul operei de individualizare şi proporţionalizare a pedepsei, vor
fi luate în considerare toate criteriile prevăzute de norma legală amintită, evaluate împreună în
mod plural fără preeminenţa vreunuia dintre ele şi, după caz, se va acorda fiecăruia o pondere
deosebită, determinată de propriul lor conţinut, pentru a aplica o sancţiune penală aptă atât prin
cuantumul stabilit, cât şi prin modalitatea de executare pentru care se va opta, de a se solda cu
reinserţia socială a inculpaților, cu remodelarea comportamentului lor într-un sens pozitiv,
aşadar cea mai corespunzătoare, de natură să satisfacă scopul definit de art. 52 C.pen. din 1968.
Pentru cunoaşterea gravităţii faptei săvârşite, trebuie să se cerceteze modul în care s-a
realizat concret acţiunea care constituie elementul material al infracţiunii şi împrejurările care
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îl particularizează, caracterul şi importanţa obiectului material lezat sau pus în pericol prin
săvârşirea faptei, caracterul şi gravitatea urmărilor acesteia, modul cum s-a înfăţişat raportul de
cauzalitate, forma şi gradul vinovăţiei şi în genere elementul subiectiv al infracţiunii. Gravitatea
concretă a infracţiunii depinde, în mod firesc, mai întâi de obiectul juridic specific infracţiunii,
adică de tipul de relaţii sociale pe care le ocroteşte legea penală şi de valorile sociale în jurul
cărora se dezvoltă aceste relaţii şi cărora li se aduce atingere (umane, patrimoniale, economice,
etc.) ca şi de intensitatea acţiunii exercitate asupra acestor valori. Importanţa relaţiilor sociale
ocrotite relevată de importanţa valorilor sociale aferente determină aşadar şi gradul de pericol
social al faptei prin care li se aduce atingere. În contextul abordat se notează prin relaţionare la
cazul examinat că, ceea ce este specific acestei infracțiuni sub aspectul ocrotirii juridice, este
faptul că obiectul special principal îl constituie relaţiile sociale referitoare la încrederea publică
pe care trebuie să o inspire înscrisurile sub semnătură privată.
Instanţa are desigur în vedere şi că în favoarea inculpaților se poziţionează, lipsa
antecedentelor penale (cu toate că o conduită bună manifestată anterior privită din această
perspectivă, nu se constituie într-un „titlu de glorie” atâta timp cât starea de normalitate este ca
fiecare individ să aibă un comportament ordonat raportat la ordinea de drept iar nu unul mai
presus de lege), sunt bine integrați social, elemente de ordin personal ce urmează a fi
valorificate așadar în procesul de dozare a pedepsei, ce va fi stabilită într-un cuantum orientat
spre minimul special prevăzut de lege.
Prin prisma criteriilor examinate, Curtea, pentru a asigura reeducarea inculpaților şi
a-i face să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi să evite în viitor săvârşirea
de fapte penale, îi va condamna pe fiecare dintre ei, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru
infracțiunea pentru care se va angaja răspunderea lor penală.
Cum pedeapsa aplicată trebuie să reflecte echilibrul, atât sub aspectul naturii ei, cât şi al
cuantumului şi modalităţii de executare şi să nu arate în nici un caz un efect intimidant, datorită
severităţii excesive, sau un efect indulgent, urmare a unei clemenţe abuzive, nemăsurate,
apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia în regim
penitenciar, instanţa, constatând totodată îndeplinite condiţiile obiective (relativ la condamnare)
şi subiective (privind persoana inculpatului), în baza art. 81 C.pen. anterior, va dispune
suspendarea condiționată a executării pedepsei principale, pe durata unui termen de încercare
de 2 ani și 6 luni, ce va constitui termen de încercare pentru fiecare dintre inculpați, calculat în
conformitate cu prevederile art. 82 C.pen..
Instanţa apreciază că pronunţarea acestei soluţii de condamnare va constitui un
avertisment pentru cel în cauză şi, chiar fără executarea pedepsei în regim de detenţie, nu vor
mai săvârşi pe viitor alte infracţiuni, conştientizând în acelaşi timp că în situaţia în care nu vor
înţelege clemenţa legii, vor suporta consecinţele ce decurg din nerespectarea art. 83 C.pen.
(revocarea suspendării executării pedepsei, ca urmare a săvârşirii din nou a unei infracţiuni în
cursul termenului de încercare), dispoziţii legale asupra cărora li se va atrage atenţia.
Pentru aceste considerente, Curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală,
va admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi împotriva sentinţei
penale nr. 113/25.04.2018 a Judecătoriei Dorohoi.
Va desfiinţa, în totalitate, sentinţa penală apelată, şi, în rejudecare:
Va condamna pe inculpatul A. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 din Codul penal
din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen..
În temeiul art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 va aplica inculpatului A. pedeapsa
accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II a, şi lit. b din
Codul penal din 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.71 alin. 1 Codul penal din 1969.
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În baza art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969 va dispune suspendarea condiţionată a
executării pedepsei principale de 6 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani
şi 6 luni, calculat potrivit art. 82 C.pen..
În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 va suspenda executarea pedepsei
accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei principale. Va atrage atenţia inculpatului
A. asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal din 1969 privind revocarea suspendării
condiţionate a executării pedepsei.
Va condamna pe inculpatul B. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 din
Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen..
În temeiul art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 va aplica inculpatului B. pedeapsa
accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II a, şi lit. b din
Codul penal din 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.71 alin. 1 din Codul penal din
1969.
În baza art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969 va dispune suspendarea condiţionată a
executării pedepsei principale de 6 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani
şi 6 luni, calculat potrivit art. 82 C.pen..
În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 va suspenda executarea pedepsei
accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei principale. Va atrage atenţia inculpatului
B. asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal din 1969 privind revocarea suspendării
condiţionate a executării pedepsei.
În baza art. 25 alin.3 C.pr.pen., va dispune desființarea planului de amplasament și
delimitare a imobilului situat în mun. D. str. ... nr. .., PC .., întocmit de inculpatul A..
8. În cauzele în care o persoană este condamnată pentru săvârşirea unei
infracţiuni de pericol eventualele pretenţii formulate de terţe persoane pentru
despăgubiri nu pot fi soluţionate în cadrul procesului penal
Rezumat:
Curtea constată că apelantului nu i se poate atribui calitatea de persoană vătămată
care să derive din săvârşirea infracţiunii înşelăciune prevăzută şi sancţionată de art. 215 alin.
1,2 şi 3 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, singura infracţiune din
prezenta cauză care se încadrează în categoria infracţiunilor de prejudiciu.
Pretenţiile civile ale apelantului derivă din împrejurarea că inculpatul i-a folosit cartea
de identitate pentru a săvârşi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută
de art. 290 alin. 1 C.pen. din 1969, care a fost definită de literatura de specialitate şi de practica
judiciară ca fiind o infracţiune de pericol.
Or, în cauzele în care o persoană este condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni
de pericol, eventualele pretenţii formulate de terţe persoane pentru despăgubiri nu pot fi
soluţionate în cadrul procesului penal ci pe calea unei acţiuni civile separate aşa cum rezultă
din interpretarea in extenso a deciziei nr. 29/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizie
care îşi găseşte şi în prezent aplicabilitatea în practică.
Câtă vreme sesizarea instanţei penale este făcută doar cu judecarea unei infracţiunii
care prin natura ei nu este generatoare de prejudiciu material (cum este în prezenta cauză în
cazul infracţiunii prevăzute de art. 290 alin.1 C.pen. din 1969), persoana vătămată prin efectele
altor acte ale inculpatului, comise cu aceeaşi ocazie, nu este îndreptăţită să se constituie parte
civilă în cauza respectivă şi să alăture acţiunea sa civilă celei penale.
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A considera altfel ar însemna să se admită posibilitatea exercitării şi alăturării oricărei
acţiuni civile la acţiunea penală, fără să decurgă din aceasta, ceea ce ar fi contrar principiilor
ce guvernează procesul penal.
(Decizia nr. 181 din 18.02.2019, dosar nr. 8200/314/2016)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 347 din 29 iunie 2018 a Judecătoriei Suceava, în baza art. 290
alin. 1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., a fost condamnat
inculpatul A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri
sub semnătură privată”.
În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (11 acte materiale)
cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. şi art. 5 C.pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la
pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune în formă continuată”.
În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. din 1969 au fost contopite pedepsele şi s-a
aplicat inculpatului pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.
În baza art. 71 alin. 1, 2 din C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b din C.pen. din 1969.
În baza art. 81 C.pen. din 1969 a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei şi în
baza art. 82 C.pen. din 1969 s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani.
În temeiul art. 83 C.pen. 1969 s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării
condiţionate în cazul săvârşirii unei infracţiuni intenţionate în termenul de încercare stabilit.
În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a
interzicerii unor drepturi pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate.
A fost respinsă ca inadmisibilă în procesul penal acţiunea civilă formulată de partea
civilă B.
Au fost admise acţiunile civile şi a fost obligat inculpatul la plata următoarelor sume:
către partea civilă C. suma de 2000 lei, către partea civilă D. suma de 1800 lei, către partea
civilă E. suma de 2000 lei, către partea civilă F. suma de 1800 lei, către partea civilă G. suma
de 1000 lei, către partea civilă H. suma de 2000 lei.
S-a luat act că inculpatul a achitat prejudiciul cauzat părţilor civile I. şi J.
În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen. din 1969 s-a dispus confiscarea specială de la inculpat
a sumei de 4.500 lei dobândită ca urmare a săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă
continuată.
În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., a fost menţinută măsura sechestrului asigurător
dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava din data de 14.01.2014, cu
privire la suma de 15.000 lei ridicată de la inculpatul A. şi consemnată la CEC Bank conform
recipisei de consemnare nr. 1032592/1.
În baza art. 25 alin. 3 raportat la art. 404 alin. 4 lit. i C.pr.pen. s-a dispus desfiinţarea
înscrisurilor cerere deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi cerere emitere card
de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B.
S-a dispus restituirea către inculpatul A., la rămânerea definitivă a cauzei, a unei şepci
din material textil de culoare roşie, cu cozoroc, având în partea frontală o emblemă cu inscripţia
..., ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare şi care se află la Camera de Corpuri
Delicte din cadrul IPJ.
S-a dispus restituirea către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, la rămânerea
definitivă a cauzei, a originalului celor două declaraţii olografe ale inculpatului A., puse la
dispoziţie ca modele de comparaţie și păstrarea de copii conforme la dosarul cauzei.
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În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 2.000 lei cu
titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1.500 lei în faza de urmărire
penală.
A fost respinsă ca nefondată cererea părţii civile B. de obligare a inculpatului la plata
cheltuielilor de judecată (onorariu avocat).
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin rechizitoriul nr. .../P/2012
din data de 28.09.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava s-a dispus trimiterea în
judecată, în stare de libertate, a inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în
înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. din 1968 şi înşelăciune în
formă continuată, faptă prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 41 alin.2
C.pen. din 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen., cauza
fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 11.10.2016 sub numărul .../314/2016.
În fapt, în actul de sesizare s-a arătat că, la data de 18.12.2012 la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Suceava a fost înregistrat dosarul ../P/2012 în urma plângerii formulate de către
numitului B., care sesiza faptul că în data de 12.10.2012, o persoană neidentificată a deschis pe
numele lui, un cont la Banca K., cont despre care a aflat după ce a fost contactat telefonic de
mai multe persoane din ţară, care i-au reproşat că a postat, pe un site de internet, un anunţ
privind închirierea unei case de vacanţă în ..., iar după ce persoanele în cauză au virat sumele
de bani solicitate drept avans, într-un cont deschis la Banca K., pe numele B., au constatat că
de fapt au fost înşelate. În urma acestor apeluri, numitul B. s-a deplasat la Banca K. unde a aflat
că pe data de 12.10.2012, pe numele lui s-a deschis un cont, pe care au fost efectuate câteva
operaţiuni, constatând însă, cu această ocazie, faptul că scrisul de mână şi semnătura de pe
înscrisurile de deschidere a contului nu îi aparţin, fiind ale unei persoane necunoscute, care a
completat şi semnat în numele său.
La data de 23.01.2013 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a fost înregistrat
dosarul penal nr. ../P/2013 în urma plângerii formulate de către numitul J., care a sesizat faptul
că în cursul lunii noiembrie 2013, a fost indus în eroare de numitul B., prin postarea pe site-ul
de internet www.turistinfo.ro a unei oferte privind închirierea unei pensiuni „..." din mun. .. în realitate inexistentă - iar în urma discuţiilor telefonice purtate cu această ocazie, a fost
determinat să depună suma de 2.000 lei, în contul RO...XX deschis la Banca K., pe numele B.,
drept acont pentru închirierea pensiunii.
La data de 04.02.2013 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a fost înregistrat
dosarul penal nr. .../P/2013, declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
Moldovenesc, în urma plângerii formulate de către C., .care sesiza faptul că în cursul lunii
noiembrie 2013, a fost indus în eroare de numitul B., prin postarea pe internet a unei oferte
privind închirierea unei case/pensiuni „..." din mun. .. - în realitate inexistentă - iar în urma
discuţiilor telefonice purtate cu această ocazie, a fost determinat să depună suma de 2.000 lei,
în contul ..XX deschis la Banca K., pe numele B., drept acont pentru închirierea pensiunii.
În urma cercetărilor efectuate în cauză a fost identificat autorul faptelor, respectiv
numitul A.
În fapt, analizând probatoriul administrat în cauză s-a stabilit că, în data de 12.10.2012,
inculpatul A. s-a prezentat la Agenţia „..” a Băncii K. situată în mun. .. unde, a completat şi
semnat în fals Cererea deschidere cont persoane fizice nr. .../12.10.2012 şi Cerere emitere card
de debit nr. .../12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B., obţinând astfel deschiderea unui
cont fictiv folosind în mod fraudulos datele de identitate ale numitului B. iar ulterior, în perioada
noiembrie-decembrie 2012, a indus în eroare un număr de 11 persoane vătămate din ţară, în
urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unui anunţ fictiv privind închirierea unei
vile/pensiuni „..” din mun. .., determinându-le în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma
unor convorbiri telefonice, să depună în contul respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele
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lui B., diferite sume de bani, între 500 şi 2.000 lei, drept acont pentru închirierea pe perioada
sărbătorilor de iarnă a pensiunii „..” din mun. .., care în realitate nu exista, în scopul obţinerii
pentru sine a unui folos material injust, respectiv: D.– 1800 lei, L.– 2.000 lei, H– 2.000 lei, C.–
2.000 lei, M.– 2.000 lei, J. – 2.000 lei, F. – 1.800 lei, E., I. – 2.000 lei, G. – 1.000 lei, N.– 500
lei, prejudiciul total astfel cauzat fiind de 19.100 lei.
Astfel, s-a procedat la identificarea agenţiei bancare la care a fost deschis contul pe
numele persoanei vătămate B. şi s-au solicitat în acest sens de la Banca K., înregistrările
efectuate de sistemul de supraveghere video cu ocazia deschiderii contului în cauză, pe numele
lui B., fiind puse la dispoziţie, pe suport optic CD-R, înregistrările efectuate de sistemul de
supraveghere video instalat în interiorul Agenţiei Băncii K., atât din data de 12.10.2013 cu
ocazia prezentării inculpatului pentru solicitarea deschiderii contului, cât şi din data de
23.10.2013 cu ocazia revenirii acestuia la unitatea bancară pentru a-i fi înmânat cardul bancar
aferent.
Din procesul verbal de vizionare a înregistrărilor video şi planşa fotografică privind
capturile video s-a stabilit faptul că la data de 12.10.2012, în jurul orelor 10.41, a intrat în
Agenţia Băncii K, fiind surprins atât de camera de supraveghere video instalată în bancomatul
amplasat în exterior (în dreapta uşii de acces), cât şi de camerele de supraveghere video din
interiorul băncii – un bărbat de aproximativ 40-45 ani, având pe cap o şapcă de culoare roşie,
cu o stemă în partea din faţă – deasupra cozorocului, s-a deplasat la ghişeu, având în mână o
carte de identitate şi a completat o serie de înscrisuri înmânate de funcţionarul băncii, pe care
ulterior i le înmânează angajatei băncii şi le semnează pe fiecare filă.
Totodată, s-a stabilit faptul că la data de 23.10.2012, aceeaşi persoană a revenit la Banca
K., fiind îmbrăcat la fel ca în ziua de 12.10.2012, s-a prezentat la ghişeu cu o carte de identitate
şi a primit un plic din care a scos un card, pe care l-a semnat pe verso, părăsind ulterior incinta
băncii.
De asemenea, s-a solicitat unităţii bancare un extras de cont din care să reiasă
operaţiunile efectuate în contul deschis în data de 12.10.2012 pe numele lui B. la Agenţia Băncii
K. şi să se comunice locaţiile exacte de unde au fost retrase sume de bani din acest cont.
În acest sens, din răspunsul nr. 3097 din 11.02.2013 al Băncii K. reiese că retragerile
din contul RO...XX, deschis în data de 12.10.2012 pe numele lui B., au fost făcute în 5 rânduri
de la ATM - ul de la Agenţia Băncii K. din mun. .., în alte 3 rânduri retragerile făcându-se de
la ATM - uri a căror locaţii exacte nu au putut fi furnizate întrucât nu aparţin Băncii K. ci altor
unităţi bancare.
Totodată, s-a luat legătura cu lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J., care aveau în lucru
un dosar de înşelăciune privind depunerea de sume de bani în acest cont fictiv, deschis pe
numele persoanei vătămate B., în urma unui anunţ postat pe internet, stabilindu-se că postarea
anunţului a fost făcută de la o locaţie din mun.
În continuarea cercetărilor în cauză, ca urmare a datelor obţinute de la Banca K. cu
privire la locaţia ATM- ului de unde au fost retrase sumele de bani din respectivul cont şi a
datelor rezultate în urma schimbului de informaţii realizat cu lucrătorii de poliţie din cadrul
I.P.J. .., au fost efectuate investigaţii pe raza mun. ..şi a mun. ... În aceste condiţii, s-a luat
legătura cu lucrătorii de poliţie de la aceste subunităţi, fiindu-le prezentate imaginile
reprezentând stop-cadre de pe înregistrările puse la dispoziţie de Banca K., care îl surprind pe
autor cu ocazia deschiderii contului pe numele persoanei vătămate B. cât şi cu ocazia ridicării
cardului bancar aferent contului. În urma vizionării, lucrătorii de poliţie din cadrul Biroului
Investigaţii Criminale al Poliţiei .., l-au recunoscut pe bărbatul din imaginile prezentate ca fiind
un fost coleg, fost lucrător la Poliţia Mun. .., respectiv inculpatul A., fiind întocmite procese –
verbale în acest sens.
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Mai mult decât atât, au fost solicitate şi obţinute de la Banca K., înscrisurile originale
completate de solicitant cu ocazia deschiderii contului pe numele persoanei vătămate B.,
respectiv Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi Cerere emitere card
de debit nr. 1331/12.10.2012, fiind totodată puse la dispoziţie organelor de cercetare penală, de
către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, două declaraţii olografe cu scrisul
inculpatului A., pentru a fi folosite ca scripte de comparaţie.
S-a procedat astfel la efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice iar prin Raportul de
Constatare Tehnico - Ştiinţifică Nr. 133.105 din 22.08.2013 (filele 223-241), s-a stabilit faptul
că scrisul de mână de pe Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 - care îl
are titular pe numitul B., precum şi cel de pe Cererea emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012
- care îl are titular pe numitul B., a fost executat de către inculpatul A., stabilindu-se şi faptul
că scrisul în cauză a fost deghizat, în cazul semnăturilor neputându-se stabili dacă acestea au
fost executate de către inculpatul A., întrucât falsul a fost executat prin imitaţie liberă, al cărui
autor poate fi orice persoană cu abilităţi de scriere cel puţin medii.
În continuare, pe baza extrasului de cont pus la dispoziţie de Banca K., au fost
identificate 11 persoane care au fost victime ale infracţiunii de înşelăciune, urmare a acţiunilor
inculpatului A., care, fiind induse în eroare, au depus în contul respectiv, deschis în mod
fraudulos de către inculpatul A. pe numele persoanei vătămate B., diferite sume de bani
cuprinse între 500 lei şi 2 000 lei, drept acont pentru închirierea pe perioada sărbătorilor de
iarnă 2012-2013 a vilei/pensiunii „." - care în realitate nu există - prejudiciul total cauzat fiind
de 19.100 lei, după cum urmează: L. - 2.000 lei; H. - 2.000 lei; C. 2.000 lei; M- 2.000 lei; J. 2.000 lei; F. - 1.800 lei; D. - 1.800 lei; E. - 2.000 lei; I. - 2.000 lei; G. - 1.000 lei şi N - 500 lei.
S-a procedat la audierea persoanelor vătămate, declaraţiile acestora coroborându-se cu
declaraţia persoanei vătămate B. şi cu ansamblul probator administrat în cauză. Astfel,
persoanele vătămate au arătat faptul că, în urma anunţului postat pe site – ul www.turistinfo.ro
, au luat legătura cu o persoană de sex masculin care s-a prezentat ca fiind B., au cerut detalii
cu privire la oferta de revelion postată pentru .. din mun. .., depunând ulterior fiecare persoană
vătămată câte un acont în vederea rezervării pachetului pentru revelion, precizând totodată
numărul contului în care au depus sumele de bani precum şi cuantumul acestora. Tot din
declaraţiile persoanelor vătămate rezultă faptul că, ulterior depunerii acontului, persoana
respectivă nu a mai răspuns la telefon, dându-şi seama că au fost înşelate.
Conform adresei din data de 05.03.2013 al administratorului site-ului
www.turistinfo.ro reiese că anunţul privind „.." din mun. .. a fost postat pe acest site în data de
13.11.2012, ora 13:53:40, de la adresa IP 89.120.106.140 şi conţinea următoarea ofertă pentru
Revelionul ..Revelion 4 zile preţul este de 4000 RON. Nu oferim masa festiva, bucătărie self
catering", la rubrica persoană de contact figurând numele lui B. iar ca număr de contact 0745..,
anunţul fiind afişat pe site până în data de 14.12.2012 când, în urma sesizărilor primite de la
turişti, administratorii au încercat să apeleze numărul respectiv, dar nu au reuşit.
Conform adresei nr. 100/03/03/BZ-VN/88 din 19.03.2013 reiese că utilizatorul adresei
IP 89.120.106.140, în data de 13.11.2012, este SC O .
Din investigaţiile efectuate la SC O (Hotel S.) a rezultat că unitatea dispune de internet
iar clienţii beneficiază de serviciu de internet gratuit, prin wireless, atât la restaurantul de la
parter cât şi în hotel, în luna noiembrie 2012 nefiind necesară pentru folosirea acestui serviciu
vreo parolă de acces.
Situaţia de fapt astfel reţinută a fost confirmată şi de declaraţiile martorilor ..şi ... Astfel,
fiind audiat, martorul ..iviu a arătat că în cursul anului 2012, cu câteva zile înainte de Crăciun,
nepoata sa, persoana vătămată I., l-a rugat să se deplaseze pe str. .. din .. pentru a verifica vila
.., pentru care a trimis un avans de 2000 RON pentru sărbătorile de iarnă. A precizat martorul
că s-a deplasat la adresa indicată de persoana vătămată I., împrejurare în care nu a observat
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nicio casă cu destinaţia de pensiune, şi a discutat cu o doamnă în vârstă care, i-a spus că este a
patra persoană care întreabă de acea pensiune, dându-şi seama în acel moment că este o farsă
şi nu există în acea zonă o casă de vacanţă Vila ... Martora ..confirmă aspectele relatate de
martorul ..., arătând faptul că nu a existat niciodată la acea adresă o pensiune, nu s-a oferit
vreunei persoane închirierea în scop turistic, şi nici nu cunoaşte vreo persoană cu numele B.
Din declaraţia martorei mai rezultă că în preajma sărbătorilor de iarnă, au venit la locuinţa sa
mai multe persoane din alte localităţi, cu intenţia de a se caza la acea locaţie, afirmând că
plătiseră deja avansul pentru închirierea aşa zisei pensiuni, realizând în acele momente că au
fost înşelate.
În continuarea cercetărilor în cauză, s-a solicitat şi obţinut o autorizaţie de percheziţie
la locuinţa numitului A. - în vederea recuperării prejudiciului şi identificării de obiecte şi
înscrisuri care constituie mijloc de probă în cauză. Astfel, în urma efectuării percheziţiei
domiciliare la locuinţa inculpatului A., a fost identificată cartea de identitate a numitului B.,
seria .. nr. ... - folosită la deschiderea contului RO...XX, înscrisurile provenite de la Banca K.
cu ocazia deschiderii acestui cont pe numele lui B. de către inculpatul A., o şapcă din material
textil, de culoare roşie, cu cozoroc, cu o stemă deasupra cozorocului, purtată atât în ziua
deschiderii contului cât şi în ziua ridicării de la bancă a cardului bancar aferent, ce apare şi pe
înregistrările puse la dispoziţie de unitatea bancară, şi suma de 15.000 lei care a fost ridicată şi
indisponibilizată prin aplicarea sechestrului asigurător în vederea recuperării prejudiciului
persoanelor vătămate.
În cursul urmăririi penale inculpatul nu a dorit să dea declaraţii în cauză, rezervându-şi
dreptul la tăcere, însă a arătat că este dispus să se împace cu persoanele vătămate, solicitând
totodată şi încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, respins prin Ordonanţa
Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava din data de 01.09.2016.
Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare cu privire la această faptă a fost
susţinută pe următorul material probator: proces-verbal de constatare a efectuării actelor
premergătoare; sesizare adresată de numitul M. Băncii K. - Sucursala, trimisă pentru cercetări
la I.P.J. - Serviciul de Investigare a Fraudelor, înregistrată cu nr. R/69435, ataşată la dosarul
5475/P/2012; declaraţiile persoanelor vătămate B., J., C., D., E., F., G., H., L., N., împreună cu
înscrisuri ataşate de aceştia (chitanţe depunere numerar, istoric cont, printscreen-uri ale
anunţului postat pe site-ul www.turistinfo.ro, privind închirierea „..."); înscrisuri înaintate de
Banca K. .. către I.P.J. . - Serviciul de Investigare a Fraudelor, în completarea sesizării numitului
M; procedura de citare şi procese verbale de convorbire telefonică, privind pe persoana
vătămată M; declaraţia dată în calitate de făptuitor de către A; declaraţia dată în calitate de
făptuitor de către P. - angajată a Băncii K.; declaraţia numitului B., în urma comisiei rogatorii
solicitate de I.P.J. B- Serviciul Investigaţii Criminale; declaraţia numitului B. dată la I.P.J Serviciul de Investigare a Fraudelor, în reclamaţia nr. R/69435; corespondenţă Poliţia Mun. Banca K., de solicitare a unor copii după înscrisurile care au stat la baza deschiderii contului pe
numele B. şi a înregistrărilor efectuate de sistemul de supraveghere video al băncii, cu ocazia
deschiderii contului; fotocopii după Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/
12.10.2012, Condiţiile generale de afaceri ale Băncii K. şi după carte de identitate seria SV ...,
pe numele B., puse la dispoziţie de Banca K.; suport optic CD-R, pus la dispoziţie de Banca K.,
conţinând înregistrările efectuate de sistemul de supraveghere video al băncii, cu ocazia
deschiderii contului; proces-verbal de vizionare a înregistrărilor video din data 12.10.2012,
puse la dispoziţie de Banca K.; planşă fotografică conţinând stop-cadre ale înregistrărilor video
din data de 12.1Q.2012, puse la dispoziţie de Banca K.; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca
K., de solicitare a extrasului de con: privind contul deschis în data de 12.10.2012 pe numele B.
şi de comunicare a locaţiilor de unde au fost ridicate sume de bani din acest cont; corespondenţă
Poliţia Mun. - Banca K., de solicitare a înregistrărilor efectuate de sistemul de supraveghere
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video, cu ocazia retragerilor de bani din acest cont; suport optic CD-R, pus la dispoziţie de
Banca K., conţinând înregistrările efectuate de sistemul de supraveghere video, cu ocazia
retragerilor de bani din acest cont; proces-verbal de vizionare a înregistrărilor video surprinse
de sistemul de supraveghere cu ocazie retragerii sumelor de bani din acest cont, puse la
dispoziţie de Banca K.; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca K., prin care s-au solicitat relaţii,
inclusiv extras de cont, privind contul deschis pe numele B.; corespondenţă Poliţia Mun. Banca K., prin care s-au solicitat şi obţinut în original - Cererea deschidere cont persoane fizice
nr. 1327/12.10.2012, Condiţiile generale de afaceri ale Băncii K. şi Cererea emitere card de
debit nr. 1331/12.10.2012, pe numele B.; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca K., prin care sau solicitat şi obţinut date privind procedura ce trebuie urmată de funcţionarii bancari în vederea
stabilirii identităţii persoanelor care solicită deschiderea unui cont, numele funcţionarului
căruia, conform atribuţiilor de serviciu, îi revenea sarcina verificării identităţii persoanei care
la data de 12.10.2012 a solicitat deschiderea contului RO..XX, pe numele B., precum şi fişa
postului din care să rezulte atribuţiile în ceea ce priveşte verificarea identităţii clienţilor; procese
verbale de investigaţii; corespondenţă Poliţia Mun. - Parchetul de pe lângă Judecătoria VatraDornei, în vederea obţinerii unor înscrisuri în original, cu scrisul olograf al numitului A.; raport
de Constatare tehnico - ştiinţifică nr. 133.105 din 22.08.2013; proces-verbal de investigaţii;
proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare, planşa fotografică aferentă şi înscrisuri
ridicate cu ocazia percheziţiei; proces verbal de investigaţii; recipisa de consemnare a
sechestrului asigurător şi chitanţa de depunere a sumei de 15.000 lei. la CEC Bank Suceava;
dovadă predare bunuri la Camera de corpuri delicte a I.P.J.; proces-verbal de efectuare a
percheziţiei în sistem informatic, împreună cu suport optic CD-R; dovadă restituire bunuri;
corespondenţă Poliţia Mun. - S.C. Q SRL, din care reiese adresa IP folosită în data de
13.11.2012, la postarea anunţului privind închirierea „.." pe site-ul www.turistinfo.ro , respectiv
89.120.106.140; corespondenţă Poliţia mun. - Romtelecom SA, din care reiese că adresa IP în
cauză a fost folosită în data de 13.11.2012 de către ... - str. ..; corespondenţă Poliţia Mun. . Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care reiese sediul social O.., la Hotel „S";
proces-verbal de investigaţii, din care reiese că la în luna noiembrie 2012, SC. O SRL (Hotel
S) dispunea de servicii de internet gratuit, tip wireless, neparolat; proces-verbal de examinare
listing, fila 344; procese-verbale de convorbiri telefonice / investigaţii; declaraţia dată în calitate
de martor, pe formular tipizat, a numitei P. - angajată a Băncii K.; declaraţiile martorului ..,;
declaraţiile martorilor .. şi .., din care reiese că la adresa str. .., nr. .. nu există locaţia „.." în
mun. ..; declaraţia martorului asistent .., participant la percheziţia domiciliară; declaraţiile
suspectului/inculpatului A..
Prin încheierea Camerei de Consiliu din data de 24.02.2017, pronunţată în dosarul nr.
../314/2016/a1, rămasă definitivă prin necontestare la data de 15.03.2017, judecătorul de
Cameră Preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ../P/2012 din
data de 28.09.2016 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 procedura de cameră preliminară persoana vătămată M. a comunicat instanţei de fond
că renunţă la suma cu care a fost înşelat de către inculpatul A. şi solicită judecarea în lipsă.
În faza de judecată inculpatul A. a beneficiat de asistenţa juridică a apărătorului ales,
avocat .. (împuternicire avocaţială seria SV), iar partea civilă B. a beneficiat de asistenţa juridică
a apărătorului ales, avocat .. (împuternicire avocaţială seria SV ....)
Prin cererea depusă la dosar în data de 8 mai 2017 partea civilă I. a arătat că renunţă la
pretenţiile civile de 2.000 lei formulate împotriva inculpatului A.
La termenul de judecată din data de 21 iunie 2017 persoana vătămată B., prin apărător
ales, a depus la dosar cererea de constituire parte civilă pentru suma de 30.000 lei cu titlu de
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daune morale şi a sumei de 6.000 euro cu titlu de daune materiale şi a dobânzii legale aferente
despăgubirii pentru prejudiciul moral, calculate de la data săvârşirii faptei ilicite, iar la termenul
din 04.12.2017 persoana vătămată C. a formulat cerere de constituire parte civilă întemeiată pe
dispoziţiile art. 20 C.pr.pen., precizând că solicită obligarea inculpatului la plata sumei de 2.000
lei reprezentând daune materiale.
Prin înscrisul olograf intitulat „Chitanţă liberatorie” întocmit în data de 29.01.2018 şi
depus la dosar la termenul din 19.02.2018, numitul .., în calitate de avocat al părţii vătămate J.
a arătat că a primit de la inculpatul A. suma de 3500 lei reprezentând contravaloare daune civile
în prezentul dosar, respectiv 2.000 lei prejudiciu şi 1500 lei cheltuieli de judecată.
La acelaşi termen de judecată a fost depusă la dosar declaraţia autentificată sub nr. ../
29.01.2018 de Biroul Individual Notarial .. prin care partea civilă I. declară că a primit de la
inculpatul A. suma de 2.500 lei reprezentând daune materiale şi daune morale şi nu mai are
nicio pretenţie de natură civilă sau penală de la acesta în dosarul nr. ../314/2016 al Judecătoriei
Suceava.
Inculpatul A., în conformitate cu art. 374 al. 4 C.pr.pen., a solicitat ca judecata să aibă
loc în condiţiile art. 375 C.pr.pen., exclusiv în baza materialului probator administrat în cursul
urmăririi penale, declarând în faţa instanţei de fond că recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa
(declaraţie - ). Cererea a fost admisă de către instanţa de fond în condiţiile în care infracţiunile
ce fac obiectul cauzei nu se pedepsesc cu detenţiunea pe viaţă iar instanţa de fond s-a considerat
pe deplin lămurită numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, apreciind că
faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat.
La solicitarea părţii civile B., prin apărător, instanţa de fond a încuviinţat şi administrat
în dovedirea pretenţiilor civile, proba testimonială în cadrul căreia au fost audiaţi martorii ....
Prin încheierea din 14 mai 2018, a fost respinsă cererea de audiere a părţii civile
motivate de faptul că teza probatorie invocată privea modul de soluţionare a laturii penale şi
conduita inculpatului, fără a avea legătură cu soluţionarea laturii civile şi partea civilă nu are
un drept de a se opune la reţinerea situaţiei de fapt conform rechizitoriului.
Raportat la declaraţiile martorilor audiaţi pe latură civilă, la termenul de judecată din
data de 14 mai 2018, partea civilă B., prin apărător, a precizat că, în acord cu dispoziţiile art.
20 alin. 5 C.pr.pen., înţelege să-şi majoreze pretenţiile materiale de la 6.000 lei la 9.800 lei, iar
cele morale de la suma de 30.000.000 lei la suma de 186.000.000 lei.
La solicitarea inculpatului, prin apărător, instanţa de fond a încuviinţat depunerea la
dosar a înscrisurilor referitoare la procedura de conciliere făcută în numele inculpatului către
toate persoanele vătămate.
La dosarul cauzei s-a ataşat fişa de cazier a inculpatului A..
Fiind declarată terminată cercetarea judecătorească, conform art. 377 C.pr.pen.,
analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a făcut aplicarea art. 396 alin 10
C.pr.pen. şi a reţinut aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută
de inculpat.
La data de 12.10.2012, prezentându-se la Agenţia a Băncii K., a completat şi semnat în
fals Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi Cerere emitere card de debit
nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B., obţinând astfel deschiderea unui cont
fictiv folosind în mod fraudulos datele de identitate ale numitului B. iar ulterior, în perioada
noiembrie-decembrie 2012, a indus în eroare un număr de 11 persoane vătămate din ţară, în
urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unui anunţ fictiv privind închirierea unei
vile/pensiuni „..” din mun. .., determinându-le în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma
unor convorbiri telefonice, să depună în contul respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele
lui B., diferite sume de bani, între 500 şi 2.000 lei, drept acont pentru închirierea pe perioada
sărbătorilor de iarnă 2012-2013 a pensiunii „..” din mun. .., care în realitate nu exista, în scopul
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obţinerii pentru sine a unui folos patrimonial injust, respectiv: D.– 1800 lei, L. – 2.000 lei, H. –
2.000 lei, C.– 2.000 lei, M. – 2.000 lei, J. – 2.000 lei, F. – 1.800 lei, E.– 2.000 lei, I. din – 2.000
lei, G. – 1.000 lei, N. – 500 lei, prejudiciul total astfel cauzat fiind de 19.100 lei.
În concret, la data de 12.10.2012, inculpatul A. s-a prezentat la Agenţia a Băncii K.
situată în. unde, a completat şi semnat în fals Cererea deschidere cont persoane fizice nr.
1327/12.10.2012 şi Cerere emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei
vătămate B., obţinând astfel deschiderea unui cont fictiv folosind în mod fraudulos datele de
identitate ale numitului B. iar ulterior, în perioada noiembrie-decembrie 2012, a indus în eroare
un număr de 11 persoane vătămate din ţară, în urma postării pe site-ul de internet
www.turistinfo.ro a unui anunţ fictiv privind închirierea unei vile/pensiuni „...” din mun. ..,
determinându-le în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma unor convorbiri telefonice, să
depună în contul respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele lui B., diferite sume de bani.
Săvârşirea faptei de către inculpat rezultă dincolo de orice îndoială din înregistrările video de
pe camerele de supraveghere ale instituţiei bancare (inculpatul fiind recunoscut dincolo de orice
îndoială rezonabilă de către foştii colegi de serviciu, poliţişti în ..), din relaţiile comunicate de
instituţia bancară referitoare la retragerile sumelor de bani din contul în care persoanele
vătămate au depus sumele de bani, precum şi din raportul de constatare tehnico - ştiinţifică nr.
133.105 din 22.08.2013 (prin care s-a stabilit că scrisul de mână de pe Cererea deschidere cont
persoane fizice şi cel de pe cererea emitere card de debit, a fost executat de către inculpat).
În consecinţă, prima instanţă a reţinut că fapta inculpatului întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin.
1 C.pen. din 1969 şi înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. din
1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale).
În speţă, s-a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele legale pentru judecarea cauzei în
procedura simplificată prevăzută de art. 375 C.pr.pen., în condiţiile în care inculpatul a
recunoscut săvârşirea faptelor aşa cum au fost consemnate în rechizitoriu, a fost de acord să fie
judecat exclusiv în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, declaraţia a fost
susţinută la primul termen în care procedura era legal îndeplinită şi cauza era în stare de judecată
(conf. art. 374 C.pr.pen.), iar infracţiunea dedusă judecăţii nu este pedepsită cu detenţiunea pe
viaţă.
La stabilirea şi individualizarea pedepsei aplicate inculpatului A., instanţa de fond a
reţinut în primul rând că legea penală mai favorabilă inculpatului este vechiul C.pen., în
condiţiile în care deşi limitele de pedeapsă sunt mai ridicate, instanţa de fond s-a orientat către
un cuantum situat oricum între limitele de pedeapsă atât din legea veche cât şi din legea nouă.
Pe de altă parte, suspendarea condiţionată a executării pedepsei este posibilă doar în condiţiile
aplicării vechii legi, modalitate de individualizare favorabilă atât din perspectiva faptului că
persoana condamnată nu are de respectat măsuri sau obligaţii pe durata termenului, cât şi din
perspectiva consecinţelor împlinirii acestui termen – reabilitarea de drept. De asemenea,
instanţa de fond a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 C.pen. din 1969
pentru a fi dispusă suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de fond având
convingerea că scopul pedepsei de prevenţie specială şi generală poate fi atins şi fără executarea
efectivă a acesteia.
În consecinţă, au fost avute în vedere circumstanţele generale de individualizare aşa
cum sunt enunţate de dispoziţiile art. 72 C.pen. din 1969, reţinând că inculpatul nu este cunoscut
cu antecedente penale, a achitat o parte din prejudiciul cauzat persoanelor pe care le-a înşelat şi
a avut anterior un comportament corespunzător în familie şi societate, fiind chiar poliţist. Au
fost avute în vedere în acelaşi timp şi circumstanţele defavorabile inculpatului, respectiv
numărul mare de persoane înşelate şi abilitatea de care a dat dovadă în săvârşirea infracţiunilor
(valorificând în sens negativ cunoştinţele dobândite în calitate de poliţist)
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În consecinţă, în baza art. 290 alin. 1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10
C.pr.pen. şi art. 5 C.pen. a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”. În baza art. 215 alin. 1, 2 şi
3 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale) cu aplicarea art. 396 alin. 10
C.pr.pen. şi art. 5 C.pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune în formă continuată”.
În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. din 1969 au fost contopite pedepsele şi s-a
aplicat inculpatului pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare. În baza art. 71 alin.1, 2 din C.pen.
s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a
teza a doua, lit. b din C.pen. din 1969.
În baza art. 81 C.pen. din 1969 a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei şi în
baza art. 82 C.pen. din 1969 va stabili un termen de încercare de 4 ani. În temeiul art. 83 C.pen.
din 1969 s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării condiţionate în cazul
săvârşirii unei infracţiuni intenţionate în termenul de încercare stabilit şi în baza art. 71 alin. 5
C.pen. din 1969 va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi pe durata
termenului de încercare a suspendării condiţionate.
În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă B., instanţa reţine că în
conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. 1 C.pr.pen., acţiunea civilă are ca obiect tragerea la
răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul
produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale. Deşi este evident că în speţă B.
a avut considerabil de suferit ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului, totuşi aceste
consecinţe nu au fost produse prin săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii. Astfel, în ceea ce
priveşte infracţiunea de înşelăciune, subiecţii pasivi ai acesteia sunt persoanele induse în eroare
şi cel al cărei identitate a fost folosită de către inculpat este terţ în acest raport juridic şi de fapt
dintre infractor şi păgubiţi. În consecinţă, acţiunea sa civilă nu poate avea ca temei de drept
săvârşirea acestei infracţiuni.
Referitor la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, s-a reţinut că aceasta
a fost comisă de către inculpat în contextul unor raporturi juridice cu o instituţie bancară, iar
atât falsificarea cât şi folosirea respectivelor cereri a privit raporturi cu această instituţie de
credit. Inculpatul nu a fost trimis în judecată cu privire la însuşirea pe nedrept a cărţii de
identitate a numitului B., sau pentru vreo altă faptă penală în legătură cu modul în care a ajuns
în posesia respectivului act de identitate, sau în legătură cu folosirea acestuia. pe de altă parte,
dreptul român nu cunoaşte vreo infracţiune ce poate fi asimilată noţiunii de „furt de identitate”,
iar infracţiunea de fals privind identitatea nu a fost reţinută în sarcina inculpatului.
În consecinţă, s-a reţinut că pretenţiile civile formulate de către B. nu au temei în
săvârşirea infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, ci eventual în alte fapte
juridice delictuale ce nu intră în obiectul de analiză al prezentului dosar penal (astfel cum cadrul
procesual a fost fixat prin rechizitoriu), motiv pentru care acţiunea civilă a fost respinsă ca
inadmisibilă fără a mai fi examinată în fond.
Au fost admise însă celelalte acţiuni civile exercitate în cauză de către persoanele
înşelate prin activitatea infracţională a inculpatului şi acesta a fost obligat la plata următoarelor
sume: către partea civilă C. suma de 2000 lei, către partea civilă D. suma de 1800 lei, către
partea civilă E. suma de 2000 lei, către partea civilă F. suma de 1800 lei, către partea civilă G.
suma de 1000 lei, către partea civilă H. suma de 2000 lei.
S-a luat act că inculpatul a achitat prejudiciul cauzat părţilor civile I. şi J. şi în baza art.
118 alin. 1 lit. e C.pen. din 1969 s-a dispus confiscarea specială de la inculpat a sumei de 4.500
lei dobândită ca urmare a săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată,
corespunzător sumelor de bani încasate de la persoanele vătămate care nu s-au mai constituit
părţi civile.
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În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. a fost menţinută măsura sechestrului asigurător
dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava din data de 14.01.2014, cu
privire la suma de 15.000 lei ridicată de la inculpatul A. şi consemnată la CEC BANK conform
recipisei de consemnare nr. 1032592/1.
În baza art. 25 alin. 3 raportat la art. 404 alin. 4 lit. i C.pr.pen. s-a dispus desfiinţarea
înscrisurilor cerere deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi cerere emitere card
de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B.
De asemenea s-a dispus restituirea către inculpatul A., la rămânerea definitivă a cauzei,
șapca din material textil de culoare roşie, cu cozoroc, având în partea frontală o emblemă cu
inscripţia B..., ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare şi care se află la Camera de
Corpuri Delicte din cadrul IPJ . (fila 321) şi către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei
originalul celor două declaraţii olografe ale inculpatului A., puse la dispoziţie ca modele de
comparaţie şi păstrarea de copii conforme la dosarul cauzei.
În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 2.000 lei cu
titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1.500 lei în faza de urmărire
penală şi s-a respins ca nefondată cererea părţii civile B. de obligare a inculpatului la plata
cheltuielilor de judecată (onorariu avocat).
Împotriva sentinţei penale sus-menţionate au formulat apel în termenul legal
Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, inculpatul A. şi partea civilă B. pentru
motivele prezentate în scris şi susţinute oral, astfel cum au fost consemnate în încheierea
de dezbateri din data de 11 februarie 2019.
În esenţă, inculpatul A. a solicitat admiterea apelului declarat, în sensul înlăturării din
hotărârea de fond a dispoziţiei privind confiscarea sumei de 4.500 lei întrucât nu există probe
că această sumă a existat în materialitatea ei, separat de suma de 15.000 lei, asupra căreia a fost
menţinută măsura sechestrului asiguratoriu, măsură pe care nu a contestat-o.
În acelaşi timp a solicitat să se constate că a achitat deja cheltuielile de judecată de la
urmărirea penală şi de la fond, în sumă de 2.000 lei.
Partea civilă B. a criticat cuantumul şi modalitatea de executare a pedepsei stabilite în
sarcina inculpatului, considerând că acestea sunt derizorii prin raportare la circumstanţele reale
şi personale ale cauzei, deoarece nu corespunde funcţiilor pedepsei, echităţii şi de garantare a
protejării eficiente a valorilor reglementate de legiuitor.
De asemenea, au fost formulate critici şi cu privire la modul de soluţionare a laturii
civile a cauzei, susţinând partea civilă că, crearea oricărui prejudiciu faţă de oricine printr-o
infracţiune permite constituirea ca parte civilă şi obţinerea despăgubirilor pentru prejudiciu iar
o interpretare contrară ar limita aplicarea art. 19 C.pr.pen., solicitând acordarea daunelor aşa
cum au fost solicitate la instanţa de fond.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a criticat sentinţa pentru netemeinicie în ceea
ce priveşte modul de individualizare a pedepsei aplicate inculpatului, sub aspectul cuantumului
acesteia, ce a fost orientată spre minimul special prevăzut de lege şi sub aspectul modalităţii de
executare, nefiind stabilit un cuantum care să reflecte gradul de pericol social al infracţiunilor
comise.
Analizând apelurile formulate 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
C.pr.pen., Curtea reţine următoarele:
Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe
interpretarea şi analiza judiciară a probelor administrate în cauză, în contextul în care inculpatul
A. a înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev. de art. 396 alin. 10 C.pr.pen.,
dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii în cazul „pledării
vinovat”, ajungând în final la concluzia că acesta se face vinovat de comiterea infracţiunii
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pentru care a fost trimis în judecată, dând faptei comise încadrarea juridică corespunzătoare, în
considerarea disp. art. 5 C.pen. şi în concordanţă cu cele impuse de Decizia nr.265/2014 a Curţii
Constituţionale.
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.
Rezultă din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, la care a făcut
referire detaliată prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de către cel în cauză nu va
mai fi reluat, că inculpatul A. la data de 12.10.2012 s-a prezentat la Agenţia Băncii K. unde a
completat şi semnat în fals Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi
Cerere emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B. şi a obţinut
deschiderea unui cont fictiv folosind în mod fraudulos datele de identitate ale numitului B..
Ulterior, în perioada noiembrie-decembrie 2012, inculpatul A. a indus în eroare un număr de
11 persoane vătămate din ţară, în urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unui
anunţ fictiv privind închirierea unei vile/pensiuni „..” din mun. .., determinându-le în baza
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma unor convorbiri telefonice, să depună în contul
respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele lui B., diferite sume de bani, între 500 şi 2.000
lei, drept acont pentru închirierea pe perioada sărbătorilor de iarnă 2012-2013 a pensiunii „..”
din mun. ..., care în realitate nu exista, în scopul obţinerii pentru sine a unui folos patrimonial
injust, respectiv: D.– 1800 lei, L. – 2.000 lei, H. – 2.000 lei, C.– 2.000 lei, M. – 2.000 lei, J. –
2.000 lei, F. – 1.800 lei, E.– 2.000 lei, I. din – 2.000 lei, G. – 1.000 lei, N. – 500 lei, prejudiciul
total astfel cauzat fiind de 19.100 lei.
Raportat la starea de fapt reţinută, Curtea, în baza propriului examen, constată că în mod
legal şi temeinic prima instanţă a reţinut că, în drept, faptele inculpatului A. întrunesc
elementele constitutive al infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.
290 alin. 1 C.pen. din 1969 şi înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3
Cp 1968, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale).
Totodată, în mod corect instanţa de fond a apreciat că legea penală mai favorabilă în
cazul apelantului inculpat este legea penală veche, din perspectiva modalităţii de individualizare
a executării pedepsei – în speţă s-a optat pentru suspendarea condiţionată a executării pedepsei,
conform art. 81 C.pen. din 1969, care, prin prisma condiţiilor de acordare (nu există limită
legală a pedepsei pentru aplicabilitatea ei, limita pedepsei concret aplicată pentru o infracţiune
este mai ridicată, antecedentele care constituie impediment la acordare sunt mai restrânse,
obligaţiile de pe durata termenului de încercare sunt mai puţine), a reţinerii circumstanţelor
atenuante şi a efectelor acestora, apare ca fiind mai ușoară decât suspendarea sub supraveghere
reglementată de art. 91 din noul C.pen.
În ceea ce priveşte individualizarea şi cuantumul pedepselor aplicate inculpatului A.,
Curtea apreciază, contrar opiniei exprimate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
şi apelantul B., că aceasta au fost stabilite corect de către prima instanţă în baza dispoziţiilor
art. 72 C.pen. 1969, apreciind că reeducarea acestuia se poate realiza numai prin aplicarea unor
pedepse cu închisoarea, orientate către minimul special prevăzut de textele incriminatoare,
rezultat în urma reducerii cu 1/3 conform prevederilor art. 396 alin. 10 C.pen., ca urmare a
recunoaşterii vinovăţiei, iar sub acest aspect în mod corect a reţinut şi prima instanţă gravitatea
faptelor săvârşite, modalitatea comiterii acestora, urmările deosebit de grave produse, persoana
inculpatului şi poziţia sa procesuală, care a recunoscut săvârşirea infracţiunilor săvârşite, că nu
este cunoscut cu antecedente penale, că a achitat o parte din prejudiciul cauzat persoanelor pe
care le-a înşelat şi a avut anterior un comportament corespunzător în familie şi societate, fiind
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chiar poliţist, dar şi că a înşelat un număr mare de persoane, precum şi abilitatea de care a dat
dovadă.
Aşadar, Curtea consideră că pedepsele principală de 6 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi de 2 ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, reprezintă pedepse proporţionale, atât cu
gravitatea efectivă a faptelor comise de apelantul A., prin care a adus atingere relaţiile sociale
ce ocrotesc în primul rând pentru încrederea publică pe care legiuitorul a urmărit să o apere prin
incriminarea falsului în înscrisuri şi relaţiilor sociale privind strict patrimoniul unor
persoane (fizice sau juridice) relaţii care iau naştere şi se desfăşoară pe baza bunei-credinţe a
subiecţilor acestor raporturi, a încrederii ce şi-o acordă reciproc între ei fără a implica în mod
real poziţia unor unităţi sau persoane juridice terţe (ca subiecte pasive subsidiare) de către ambii
participanţi sau cel puţin de către subiectul activ al inducerii în eroare, concretizată prin modul
în care acesta a acţionat - valorificarea în mod negativ a cunoştinţelor dobândite în calitate de
poliţist; timpul şi locul comiterii faptelor, îndrăzneala şi persistenţa infracţională de care cel în
cauză a dat dovadă, ce reliefează periculozitatea ridicată a modului de operare al apelantului,
cât şi profilul socio-moral şi de personalitate al inculpatului.
Or, este de netăgăduit că pedepsele şi modalitatea de executare a acestora trebuie
individualizate în aşa manieră încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii şi
să evite în viitor comiterea unor fapte antisociale.
Aşa fiind, Curtea apreciază că pedepsele cu închisoarea, în cuantumul mai sus stabilit
de către instanţa de fond, asigură realizarea concretă a scopurilor pedepsei, ţinându-se seama
de timpul scurs de la data săvârşirii infracţiunilor de către inculpatul apelant nu se poate în
prezent aprecia că reinserţia socială a acestuia se poate realiza prin aplicarea unor pedepse mai
mari şi cu o altă formă de individualizare a executării pedepsei închisorii.
Instanţa de control judiciar reţine că în practica judiciară s-a statuat, în mod constant,
faptul că în cauzele penale în care urmărirea penală şi cercetarea judecătorească au fost de lungă
durată unul dintre remediile pentru a garanta respectarea dreptul la un proces echitabil al
inculpatului constă în alegerea de către instanţele de judecată a unei modalităţi alternative de
executare a pedepsei închisorii.
Or, faţă de împrejurarea că în prezenta cauză infracţiunile din prezenta cauză au fost
săvârşite în urmă cu peste 6 ani, respectiv în perioada noiembrie – decembrie 2012, iar prima
sentinţă de condamnare a survenit abia în data de 25.05.2018, Curtea apreciază că prima
instanţă a realizat un echilibru corespunzător între interesul general pentru tragerea la
răspundere a persoanelor care săvârşesc infracţiuni şi dreptul inculpatului de a fi judecat întrun termen rezonabil şi cu respectarea dreptului la un proces echitabil.
Faţă de aceste aspecte, Curtea apreciază că în mod corect instanţa de fond a apreciat că
scopul pedepsei poate fi atins fără executarea efectivă a pedepsei şi a suspendat executarea
pedepsei în condiţiile art. 81 C.pen. 1969, termenul de supraveghere fiind în mod corect stabilit
la 4 ani, dându-se astfel posibilitatea inculpatului să conştientizeze consecinţele acţiunilor sale
ilicite, în vederea unei reinserţii sociale reale a acestuia.
În concluzie, Curtea apreciază că avertismentul dat inculpatului, prin soluţia de
condamnare pronunţată, este 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 îi sunt accesibile, are obligaţia de
a le respecta întocmai, de a evita conjuncturile care ar putea-o cantona într-o situaţie contrară
legii, în caz contrar, va răspunde ca şi în cazul de faţă, astfel că nu se justifică majorarea
pedepselor sau schimbarea modalităţii de executare, aşa cum a solicitat Parchetul de pe lângă
Judecătoria Suceava şi apelantul B.
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În ceea ce priveşte modul de soluţionare a laturii civile a cauzei, aspect criticat de către
apelantul B., Curtea reţine că în mod legal şi temeinic prima instanţă a apreciat că acţiunea
civilă formulată de către această persoană este inadmisibilă.
Curtea constată că apelantului B. nu i se poate atribui calitatea de persoană vătămată
care să derive din săvârşirea infracţiunii înşelăciune prevăzută şi sancţionată de art.215 alin.1,2
şi 3 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1969, singura infracţiune din prezenta
cauză care se încadrează în categoria infracţiunilor de prejudiciu.
Pretenţiile civile ale apelantului B. derivă din împrejurarea că inculpatul A. i-a folosit
cartea de identitate pentru a săvârşi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată
prevăzută de art.290 alin.1 C.pen. din 1969, care a fost definită de literatura de specialitate şi
de practica judiciară ca fiind o infracţiune de pericol.
Or, în cauzele în care o persoană este condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni de
pericol eventualele pretenţii formulate de terţe persoane pentru despăgubiri nu pot fi soluţionate
în cadrul procesului penal ci pe calea unei acţiuni civile separate aşa cum rezultă din
interpretarea in extenso a deciziei nr.29/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizie care
îşi găseşte şi în prezent aplicabilitatea în practică.
Câtă vreme sesizarea instanţei penale este făcută doar cu judecarea unei infracţiunii care
prin natura ei nu este generatoare de prejudiciu material ( cum este în prezenta cauză în cazul
infracţiunii prevăzute de art.290 alin.1 C.pen. din 1969), persoana vătămată prin efectele altor
acte ale inculpatului, comise cu aceeaşi ocazie, nu este îndreptăţită să se constituie parte civilă
în cauza respectivă şi să alăture acţiunea sa civilă celei penale.
A considera altfel ar însemna să se admită posibilitatea exercitării şi alăturării oricărei
acţiuni civile la acţiunea penală, fără să decurgă din aceasta, ceea ce ar fi contrar principiilor ce
guvernează procesul penal.
Faţă de cele expuse, Curtea apreciază că în mod legal şi temeinic prima instanţă a respins
acţiunea civilă formulată în cauză de B. ca inadmisibilă, acesta având posibilitatea să
promoveze o acţiune în faţa instanţei civile pentru repararea prejudiciului suferit prin conduita
inculpatului A..
În ceea ce priveşte critica adusă sentinţei pronunţată în cauză de inculpatul apelant cu
privire la greşita confiscare a sumei de sumei de 4500 lei, Curtea constată că aceasta este
neîntemeiată din următoarele considerente:
Potrivit art.118 alin.1 C.pen. din 1969 sunt supuse confiscării speciale: (....) e) bunurile
dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei
vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia (...).
Aşadar, cât timp o persoană care săvârşeşte o faptă prevăzută de lege penală a dobândit
un bun prin săvârşirea acesteia sunt confiscate dacă nu este restituit persoanei vătămate sau să
servească despăgubirii acesteia.
Or, în prezenta cauză, inculpatul A. a fost trimis în judecată, şi ulterior condamnat în
procedura simplificată prevăzută de art.375 C.pr.pen. ca urmare a recunoaşterii necondiţionate
de către apelant a faptelor aşa cum au fost reţinute de procuror, reţinându-se în sarcina sa, că în
perioada noiembrie – decembrie 2012 în urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro
a unui anunţ fictiv privind închirierea unei vile/pensiuni „..” din mun. .., a determinat în baza
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma unor convorbiri telefonice, să depună în contul
respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele lui B., diferite sume de bani, printre care de la
L. a încasat suma de 2.000 lei, de la M. suma de 2.000 lei iar de la N. a obţinut suma de 500 lei.
Din declaraţiile persoanelor vătămate L., M., N. rezultă că aceştia nu şi-au recuperat
sumele de bani pe care le-au depus în contul indicat de inculpat la momentul săvârşirii
infracţiunii dar nu s-au mai constituit părţi civile în cauză.
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Or, în aceste condiţii în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor aşa cum le-a
descris procurorul ( iar această recunoaştere implică inclusiv admiterea faptului că a primit
sumele de bani de la persoanele vătămate indicate de Ministerul Public prin rechizitoriu) iar
aceste sume de bani nu au fost restituite persoanelor vătămate menţionate anterior, Curtea reţine
că în prima instanţă în mod legal a constatat incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.118 alin.1 lit.e
C.pen. din 1969.
Faţă de cele expuse anterior, neidentificând în cauză motive de nulitate absolută a
sentinţei apelate cară să poată fi invocate din oficiul, Curtea urmează ca, în baza art. 421 pct. 1
lit. b C.pr.pen., să respingă, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatul A., Parchetul de pe
lângă Judecătoria Suceava şi partea civilă B. împotriva sentinţei penale nr.347 din 29.06.2018
a Judecătoriei Suceava.
Constatând culpa procesuală a părţii civile apelantă B. şi a inculpatului A., Curtea, în
baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., îi va obliga la plata către stat a câte 150 lei fiecare cu titlu de
cheltuieli judiciare din apel, iar în baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. celelalte cheltuieli judiciare
din apel vor rămâne în sarcina statului.
9. Condiţiile de existenţă a cauzei justificative a legitimei apărări.
Rezumat:
Condiţiile de existenţă a cauzei justificative a legitimei apărări. Nu este legitimă
apărare când faptele inculpatului nu au fost săvârşite pentru a înlătura un atac material, direct,
imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes
general. Totodată, nu este considerată legitimă apărare dacă victima nu a pătruns în curtea
inculpatului prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul
nopţii.
(Decizia nr. 435/ 22.04.2019, dosar nr. 2549/334/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 25 din 14.02.2019 a Judecătoriei Vatra Dornei a fost condamnat
pe inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de ,,lovire sau alte violenţe” prev. de art. 193 alin.
2 C.pen., la pedeapsa de 1.800 lei amendă penală reprezentând un număr de 180 zile amendă a
câte 10 lei/zi, parte civilă fiind B.
S-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 63 alin. 1 C.pen., potrivit cărora
dacă nu execută pedeapsa amenzii în tot sau în parte numărul de zile – amendă neexecutate se
înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.
În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. a fost admisă, în parte, acţiunea civilă formulată de
partea civilă B. şi a fost obligat inculpatul să plătească acestuia suma de 5.577,44 lei cu titlu de
daune materiale și suma de 15.000 lei daune morale.
Au fost respinse celelalte pretenții ale părții civile cu titlu de daune materiale și morale,
ca neîntemeiate.
S-a luat act că persoana vătămată Spitalul Judeţean nu s-a constituit parte civilă în
procesul penal.
În baza art. 398 C.pr.pen.rap. la art. 272, 274 alin. C.pr.pen., a fost obligat inculpatul să
plătească statului suma de 400 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 150 lei din faza
de urmărire penală.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, prin rechizitoriul nr. 925/P/2017 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, înregistrat la instanţă la 20.12.2017 sub
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nr..../334/2017, a fost trimis în judecată inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de „lovire
sau alte violenţe” prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., părţi civile fiind B. şi Spitalul Judeţean.
În descrierea situaţiei de fapt, prin actul de sesizare a instanţei de fond s-a reţinut, în
esenţă, că la data de 16.08.2017 inculpatul A. în urma unor neînţelegeri cu vecinul său B. l-a
lovit pe aceasta de mai multe ori cu o ţeavă metalică peste mâini, provocându-i leziuni care au
necesitat un număr 45-50 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform certificatului
medico-legal cu nr. 157 CM/A2 din 28.08.2017 emis de către Cabinetul Medico Legal..
Inculpatul nu a recunoscut săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa.
Situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare a fost susţinută de următoarele mijloace
de probă: ....
Prin declaraţia dată în cursul urmăririi penale, partea civilă B. a arătat că se constituie
parte civilă în procesul penal cu suma de 20.000 lei plus cheltuielile de spitalizare.
De asemenea, prin adresa cu nr. 41031 din data de 28.09.2017, partea civilă Spitalului
Judeţean, a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 2763,19 lei
privind cheltuielile de spitalizare a numitului B. în perioada 17.08.2017 – 25.08.2017 cât acesta
a fost internat.
În procedura de cameră preliminară în faţa primei instanţe, prin adresa nr.../15.01.2019
înaintată la dosar, Spitalului Judeţean a arătat că persoana vătămată B. a achitat cheltuielile de
spitalizare în sumă de 2.763,19 lei, cu chitanța nr.../5.10.2017, astfel încât nu se constituie parte
civilă în cauză, iar în ceea ce privește legalitatea actelor de procedură efectuate de către organele
de urmărire penală în dosarul de urmărire penală, nu are excepții de formulat.
Prin încheierea din camera de consiliu din data de 6 februarie 2018 dată în dosarul nr.
.../334/2017/a1, în baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară de la prima
instanţă a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 925/P/2017 al Parchetului
de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală şi a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A., trimis în judecată pentru
săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe” prev. de art. 193 alin.2 C.pen., părţi civile
fiind B. şi Spitalului Judeţean.
Pentru a dispune astfel, în analiza regularităţii actului de sesizare, s-a constatat că
rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, profilul moral şi de
personalitate al inculpatului, actele de urmărire penală efectuate, trimiterea în judecată şi
cheltuielile judiciare.
De asemenea, s-a constatat că în termenul de 20 de zile prevăzut de art.344 alin. 2
C.pr.pen., nu au fost formulate cereri şi excepţii de către părți şi nici din oficiu cu privire la
legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
La termenul din 12 aprilie 2018, persoana vătămată B., s-a constituit parte civilă cu
suma de 15.000 lei daune materiale, reprezentând cheltuielile cu intervenţiile chirurgicale,
medicamente, deplasările la spitalele din Suceava şi Târgu Mureş, precum şi beneficiul
nerealizat în toată această perioadă şi cu suma de 25.000 lei reprezentând daune morale pentru
suferinţa pricinuită
La același termen de judecată, prin declarația dată în fața instanței (filele 22-23),
inculpatul a arătat că nu recunoaşte săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe prev. de
art. 193 alin. 2 C.pen. pentru care a fost trimis în judecată și a susținut că la data de 16.08.2017
persoana vătămată a intrat în curtea sa înjurând și amenințându-l cu moartea, moment în care a
ieșit din locuință și datorită atitudinii acesteia a avut intenția să ia o coadă de furcă sau de lopată
care se afla lângă gard pentru a-l determina să plece, însă când a făcut primul pas de pe prag pe
scară, persona vătămată, care era în stare de ebrietate, a călcat în șanțul pentru scurgerea apei
aflat lângă trotuar, s-a dezechilibrat și a căzut cu mâna stângă de prima treaptă a scării și cu
capul de a doua treaptă pe piciorul său.
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A mai arătat inculpatul că a încercat să îl ajute pe persoana vătămată să se ridice de jos,
iar aceasta l-a prins de piept cu mâna dreaptă și apoi de gât foarte tare, astfel încât s-a speriat
că o să-l omoare, moment în care a luat un băț care era în apropiere pentru a sprijini o floare și
l-a lovit pe persoana vătămată peste mâna dreaptă de cca.4 – 5 ori și peste spate, după care a
părăsit curtea și inculpatul a închis poarta de la intrare.
Faţă de poziţia procesuală a inculpatului, după acordarea cuvântului la probe, în temeiul
prevederilor art. 100 al. 3 C.pr.pen., instanța de fond a admis cererea procurorului privind
administrarea probei cu înscrisurile existente în dosarul de urmărire penală şi proba testimonială
în cadrul căreia au fost audiaţi martorii din lucrări C., D., E., F., cu citarea acestora la adresele
din rechizitoriu, precum şi cererea privind audierea agenţilor de poliţie ... din cadrul Postului
de Poliţie .. şi .. Postului de Poliţie .., în suplimentarea probatoriului, a încuviințat pentru partea
civilă proba cu înscrisuri, audierea martorilor G. şi H. pentru dovedirea laturii civile şi audierea
martorilor din lucrări pentru latura penală și pentru inculpat proba cu înscrisurile în
circumstanţiere depuse la dosar, audierea martorilor din lucrări şi a martorilor I. şi J..
Din oficiu, instanța de fond a dispus efectuarea unei expertize medico legale de către
IML, prin care să se precizeze dacă leziunile suferite de partea civilă B. s-au putut produce şi
prin cădere şi dacă există legătură între leziunile depistate recent şi cele din certificatul medico
legal nr.157 – CM/A2 emis la data de 28.08.2017 de Cabinetul de Medicină Legală, precum și
avizarea certificatului medico legal nr.157 – CM/A2 emis la data de 28.08.2017 de Cabinetul
de Medicină Legală de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală.
Prin raportul de expertiză medico – legală întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină
Legală s-a menţionat că: „persoana vătămată a prezentat fractură cominutivă 1/3 proximală și
medie humerus stâng operată și imobilizată, hematoame, echimoze și escoriații ce a necesitat
tratament balneofizioterapic, leziunile s-au putut produce prin lovire cu corp contondent la data
de 16.08.2017 și având în vedere tratamentul de recuperare efectuat, timpul de zile de îngrijiri
medicale se prelungește la 60-65 zile, cu incapacitate totală de muncă pe această perioadă”.
Din concluziile raportului de expertiză medico - legală întocmit de I.M.L. Iași a rezultat
că „leziunile de violență prezentate de B. s-au putut produce prin lovire activă cu corp
contondent, fiind puțin probabilă producerea lor prin cădere și pot data din 16.08.2017, la data
examinării actuale acesta prezintă veche fractură 1/3 medie humerus stâng, hipoamiotrofie
centură scapulară secundară (consecințe ale traumatismului din august 2017) pentru care s-a
recomandat kinetoterapie, între leziunile de violență suferite în luna august și cele prezentate la
data examinării există legătură de cauzalitate.
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, a probatoriul testimonial administrat atât în
faza de urmărire penală şi în faza de cercetare judecătorească coroborate cu certificatul medicolegal nr. 157 CM/A2 emis la data de 28.08.2017 de Cabinetul de Medicină Legală, raportul de
expertiză medico-legală întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală și raportul de
expertiză medico-legală întocmit de Institutul de Medicină Legală în faza de cercetare
judecătorească, instanţa de fond a constatat că sunt date elementele constitutive - atât sub
aspectul laturii obiective cât şi a celei subiective - ale infracțiunii de lovire sau alte violențe
prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., fiind dovedită întreaga situaţie de fapt aşa cum a fost reţinută
prin actul de sesizare.
Apărările inculpatului exprimate cu ocazia declarațiilor date în cursul urmăririi penale
și în fața instanței de fond, prin care a arătat că la data de la data de 16.08.2017 înainte de a veni
la domiciliul său numitul B. umbla prin curtea sa cu o sârmă în mână și amenința că-l va
spânzura precum și alte amenințări la adresa sa, context în care a ieșit din locuință și a încercat
să se apere, însă persona vătămată a călcat în șanțul pentru scurgerea apei aflat lângă trotuar, sa dezechilibrat și a căzut cu mâna stângă de prima treaptă a scării și cu capul de a doua treaptă
pe piciorul său, sunt infirmate prin depoziţiile martorilor audiați C., D., E., F. și prin raportul
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de expertiză medico-legală întocmit de IML, în concluziile căruia se menționează că leziunile
s-au putut produce prin lovire activă cu corp contondent, fiind puțin probabilă producerea lor
prin cădere.
În concluzie, instanța de fond a constatat că prin întregul probatoriu administrat în cauză
a fost răsturnată prezumția de nevinovăție a inculpatului fiind dovedit fără putință de tăgadă că
acesta a săvârșit infracțiunea de lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., persoană
vătămată fiind B. și nu au fost dovedite susținerile acestuia că ar fi existat, în accepțiunea art.
75 alin. 1 lit. a C.pen., o provocare din partea persoanei vătămate.
Astfel, la individualizarea pedepsei, instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale
prev. de art. 74 C.pen., respectiv împrejurările în care a fost comisă (pe fondul unor discuții
contradictorii între părţi), gradul de pericol social al faptei pentru ordinea publică, reliefat prin
modalitatea în care a fost lovită persoana vătămată (cu o țeavă în cap și peste ambele mâini),
urmările produse (persoana vătămată a prezentat fractură cominutivă 1/3 proximală și medie
humerus stâng operată și imobilizată, hematoame, echimoze și escoriații necesitând un nr. 6065 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare) precum și repercusiunile ulterioare stabilite în
raportul de expertiză medico-legală IML Iași și reținute mai sus.
De asemenea, instanța de fond a avut în vedere și circumstanțele personale ale
inculpatului care este în vârstă de 72 de ani, pensionar, diagnosticat cu boli cardiace și
pancreatită cronică, nu are antecedente penale, iar din ancheta socială depusă la dosar a rezultat
că este o persoană cu o conduită pozitivă în societate, fără abateri de la regulile de conviețuire
socială.
Prin prisma acestor criterii, instanţa de fond a apreciat că aplicarea unei pedepse în
cuantum de 1.800 lei amendă pentru săvârșirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe” prev.
de art. 193 alin. 2 C.pen., este necesară dar şi suficientă pentru a-şi atinge scopul prevenţiei
generale şi de reeducare a inculpatului.
De asemenea, instanța de fond a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 63
alin. 1 C.pen., potrivit cărora dacă nu execută pedeapsa amenzii în tot sau în parte numărul de
zile – amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.
Referitor la pretenţiile civile formulate în cauză în sumă de 15.000 lei daune materiale,
reprezentând cheltuielile cu intervenţiile chirurgicale, medicamente, deplasările la spitalele din
Suceava şi Târgu Mureş, precum şi beneficiul nerealizat în toată această perioadă şi a sumei de
25.000 lei reprezentând daune morale pentru suferinţa pricinuită, instanţa de fond a reţinut că
în drept sunt incidente prev. art. 19 al. 1 şi 2 C.pr.pen., potrivit cărora: „Acţiunea civilă
exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a
persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei
care face obiectul acţiunii penale, acţiune care se exercită de persoana vătămată sau de
succesorii acesteia, care se constituie parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii
responsabile civilmente.”
Răspunderea civilă delictuală este definitivă de art. 1349 al. 1 C.civ., care stabileşte că:
„Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul
locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau
intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această
îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral”.
Referitor la condiţiile antrenării răspunderii civile delictuale, art. 1357 al. 1, 2 C.civ.
reglementează: „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu
vinovăţie, este obligat să îl repare”, iar „autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară
culpă”.
Noţiunea de prejudiciu, în accepţiunea prev. art. 1357 Cod civil, are două conotaţii
respectiv aceea de daună materială care reprezintă atingerea adusă dreptului patrimonial şi
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daună morală care reprezintă orice atingere adusă uneia din prerogativele care constituie
atributul personalităţii umane.
Din analiza textelor art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil, a rezultat că pentru angajarea
răspunderii civile delictuale se cer întrunite cumulativ următoarele condiţii: existenta unui
prejudiciu; existenta unei fapte ilicite; existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi
prejudiciu; existenta vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau
imprudenţa cu care a acţionat.
În speţă, din înscrisurile depuse la dosar și depozițiile martorilor audiați, partea civilă a
făcut dovada unor daune materiale în limita sumei de 5.577,44 lei.
Referitor la daunele morale prin raportare la fapta care a făcut obiectul laturii penale şi
pentru care s-a stabilit vinovăţia inculpatului sunt incidente prev. art. 1391 alin. 1 Cod civil
potrivit cărora: „În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o
despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.”.
În aplicarea textelor de lege enunțate, chiar dacă pe latura penală soluția nu este
definitivă, instanța de fond a constatat că prin întreg probatoriul administrat în cauză, s-a
dovedit vinovăţia inculpatului pentru fapta de lovire a părţii civile.
Având în vedere că obligaţia generală stabilită în cuprinsul prev. art. 1349 Cod civil de
a nu aduce atingere drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalţi este o obligaţie de rezultat,
este evident că atunci când se săvârşeşte o astfel de faptă, vinovăţia (care poate îmbrăca şi forma
celei mai uşoare culpe), există, iar legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul moral
rezultă în mod expres din însăşi săvârşirea faptei.
Cu alte cuvinte, aşa cum s-a stabilit şi în practica judiciară, proba faptei ilicite este
suficientă, urmând ca prejudiciul şi raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanţa deducând
producerea prejudiciului moral din simpla existenţă a faptei ilicite de natură să determine un
asemenea prejudiciu, soluţie care, deşi atipică în raport cu regimul general al răspunderii, apare
în esenţa ei justificată, dat fiind caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral.
În speță, având în vedere numărul de 60-65 zile de îngrijiri medicale care au fost
necesare pentru vindecarea părţii civile, perioadă în care s-a aflat în incapacitate de muncă,
precum și repercusiunile faptei dovedite prin actele medicale depuse la dosar și în special
concluziile raportului de expertiză medico legală întocmit de IML Iași (fractură 1/3 medie
humerus stâng, hipoamiotrofie centură scapulară secundară, consecințe ale traumatismului din
august 2017, leziuni care s-au putut produce prin lovire activă cu corp contondent, fiind puțin
probabilă producerea lor prin cădere), instanţa de fond a constatat că a avut loc în accepţiunea
prev. art. 1391 Cod civil o restrângere a posibilităţilor de viaţă familială şi socială, iar partea
civilă a suferit un prejudiciu de ordin moral.
Prin prisma celor reținute mai sus, statuând în echitate, instanţa de fond a apreciat că
suma de 15.000 lei este suficientă pentru a oferi părții civile o satisfacţie echitabilă, în sensul
compensării prejudiciului moral cauzat.
Pentru aceste considerente, în baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen., instanţa de fond a admis,
în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă B., a obligat inculpatul să plătească acesteia
suma de 5.577,44 lei cu titlu de daune materiale și suma de 15.000 lei daune morale şi a respins
celelalte pretenții ale părții civile cu titlu de daune materiale și morale, ca neîntemeiate.
Față de adresa nr. 1975/15.01.2019 înaintată la dosar de persoana vătămată Spitalul
Judeţean, prin care a arătat că nu se constituie parte civilă în cauză, întrucât persoana vătămată
B. a achitat cheltuielile de spitalizare în sumă de 2.763,19 lei, cu chitanța nr. 242009/ 5.10.2017,
instanța de fond a luat act de poziția procesuală a acesteia.
Față de soluția pronunțată, în baza art. 398 C.pr.pen. raportat la art. 272, 274 alin. 1
C.pr.pen., inculpatul a fost obligat să plătească statului suma de 400 lei cheltuieli judiciare
avansate de stat, din care 150 lei din faza de urmărire penală.
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, inculpatul A., criticândo pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru motivele dezvoltate în scris şi susținute oral
de apărătorul ales, la termenul de judecată din data de 15.04.2019.
În esenţă, s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi, în
rejudecare, să se dispună achitarea sa în temeiul art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a
C.pr.pen., apreciind că fapta nu există şi respingerea acțiunii civile formulate de partea civilă
B., ca nefondată.
Prin concluziile orale, apărătorul ales al inculpatului a solicitat reţinerea în cauză a
prevederilor art. 44 C.pen., considerând că a comis fapta în stare de legitimă apărare în condiţiile
în care persoana vătămată a pătruns pe proprietatea sa, a vrut să-l atace, aspect care a fost
recunoscut chiar de persoana vătămată şi confirmat de declarațiile martorilor audiați în cauză.
Cu privire la latura civilă a cauzei, a solicitat respingerea acțiunii civile, considerând că
este nejustificată acordarea de daune materiale.
Procedând la soluţionarea apelul promovat, 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 C.pr.pen., Curtea constată următoarele:
Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe
interpretarea şi analiza judicioasă a probelor administrate în cauză, atât în cursul urmăririi
penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, ajungând în final la concluzia că inculpatul se face
vinovat de comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, dând faptei comise
încadrarea juridică corespunzătoare.
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 esenţiale ale
cauzei.
Rezultă, în esenţă, din ansamblul probator la care a făcut referire detaliată prima
instanţă, că la data de 16.08.2017 inculpatul A., în urma unor neînţelegeri cu vecinul său B., la lovit pe aceasta de mai multe ori cu o ţeavă metalică peste mâini, provocându-i leziuni care
au necesitat un număr 60-65 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.
Contrar punctului de vedere expus de apărare, Curtea nu poate reţine solicitarea
inculpatului de achitare a inculpatului A. pe considerentul că fapta nu există, având în vedere
situaţia de fapt expusă mai sus şi faptul că prin întregul probatoriu administrat rezultă că fapta
de lovire a persoanei vătămate B., cu consecinţa producerii de leziuni pentru a căror vindecare
a fost nevoie de un număr de 60-65 zile de îngrijiri materiale, există în materialitatea ei şi, faţă
de acest considerent, în cauză este exclusă de plano incidenţa dispoziţiilor art.16 lit.a C.pr.pen.
Curtea apreciază ca neîntemeiată solicitarea inculpatului, prin apărător, de reţinere a
incidenţei dispoziţiilor art. 44 C.pen. (articol cu denumirea marginală „Pluralitatea
intermediară”) în condiţiile în care inculpatul nu are antecedente penale şi, mai mult de atât, în
propria cale de atac a inculpatului nu i se poate agrava situaţia prin reţinerea faptului că a
săvârşit infracţiunea în stare de pluralitate intermediară întrucât ar însemna o agravare a situaţiei
în propria cale de atac.
În ceea ce priveşte susţinerea inculpatului în sensul că a săvârşit faptele în stare de
legitimă apărare, Curtea o apreciază ca neîntemeiată din următoarele considerente:
Potrivit art.19 alin.2 C.pen. este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta
pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa,
a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu
gravitatea atacului.

165

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

Conform alin.3 al aceluiaşi text de lege se prezumă a fi în legitimă apărare, în condiţiile
alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuinţă,
încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie,
efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii.
În cauză, Curtea apreciază că nu sunt întrunite cerinţele prevăzute de alin.2 al art.19
C.pen. în sensul că fapta inculpatului nu a fost săvârşită pentru a înlătura un atac material,
direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un
interes general.
Din însăşi susţinerile inculpatului A. rezultă că în data de 16.08.2017 se afla în interiorul
locuinţei sale când l-a auzit pe B., vecinul şi finul său, care era în curtea inculpatului provocând
scandal. Or, în condiţiile în care inculpatul se afla în interiorul unei locuinţe iar persoana
vătămată se afla în curtea acelei locuinţe, chiar şi în ipoteza în care aceasta din urmă striga şi
ameninţa, nu se poate reţine că ţipetele şi „ameninţările” constituie un atac material şi imediat
care să necesite o ripostă atât de fermă încât să producă leziuni care au nevoie de un număr de
60-65 zile pentru vindecare.
Pe de altă parte, Curtea reţine că nu este dată nici incidenţa dispoziţiilor art.19 alin.3
C.pen. în condiţiile în care nu se poate reţine că persoana vătămată B. a pătruns în curtea
inculpatului prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul
nopţii.
Curtea reţine că apărările inculpatului exprimate cu ocazia declarațiilor date în cursul
urmăririi penale și în fața instanței de fond şi a celei de control judiciar, prin care a arătat că la
data de la data de 16.08.2017 înainte de a veni la domiciliul său numitul B. umbla prin curtea
sa cu o sârmă în mână și amenința că-l va spânzura precum și alte amenințări la adresa sa,
context în care a ieșit din locuință și a încercat să se apere, însă persona vătămată a călcat în
șanțul pentru scurgerea apei aflat lângă trotuar, s-a dezechilibrat și a căzut cu mâna stângă de
prima treaptă a scării și cu capul de a doua treaptă pe piciorul său, sunt infirmate prin depoziţiile
martorilor audiați C., D., E., F. și prin raportul de expertiză medico-legală întocmit de IML Iași,
în concluziile căruia se menționează că leziunile s-au putut produce prin lovire activă cu corp
contondent, fiind puțin probabilă producerea lor prin cădere.
Totodată, Curtea apreciază ca neverosimilă susţinerea inculpatului în sensul că s-a
speriat de ameninţările persoanei vătămate şi doar în aceste condiţii a acţionat violent raportat
la faptul că dacă inculpatul A. ar fi fost speriat de conduita finului său, B., nu ar fi ieşit din casă
când a auzit „ameninţările” şi ar fi solicitat intervenţia organelor de ordine pentru a îndepărta
victima din curtea sa.
În concluzie, raportat la starea de fapt reţinută, Curtea, în baza propriului examen,
constată că, în drept, fapta inculpatului A. întruneşte condiţiile constitutive ale infracţiunii de
lovire sau alte violențe prev. de art. 193 alin. 2 C.pen. şi în mod corect a fost condamnat de
către prima instanţă pentru săvârşirea acestei infracţiuni.
În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei aplicate în cauză Curtea reţine că aceasta
a fost în mod temeinic şi legal individualizată de către prima instanţă, avându-se în vedere,
conform art. 74 C.pen., împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor (mai sus descrise),
faptul că inculpatul apelant nu și-a recunoscut în mod sincer fapta săvârșită, ceea ce denotă că
nu a înțeles pe deplin gravitatea celor petrecute, natura şi gravitatea rezultatului produs
(persoana vătămată a prezentat fractură cominutivă 1/3 proximală și medie humerus stâng
operată și imobilizată, hematoame, echimoze și escoriații necesitând un nr. 60-65 zile de
îngrijiri medicale pentru vindecare), starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul
săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit (pe fondul unor discuţii contradictorii intre părţi),
antecedentelor penale ale apelantului (inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale),
nivelul de educaţie, vârsta (72 de ani la data săvârşirii faptei), starea de sănătate, situaţia
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familială şi socială (pensionar, diagnosticat cu boli cardiace și pancreatită cronică, iar din
ancheta socială depusă la dosar a rezultat că este o persoană cu o conduită pozitivă în societate,
fără abateri de la regulile de conviețuire socială), Curtea apreciază că în mod corect s-a reţinut
de către prima instanţă că aplicarea unei pedepse de 1.800 lei amendă penală, este pe deplin
proporțională cu gravitatea faptei săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, astfel că nu se
impune reindividualizarea acesteia.
În concluzie, Curtea apreciază că avertismentul dat inculpatului, prin soluţia de
condamnare pronunţată, este 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 îi sunt accesibile, are obligaţia de
a le respecta întocmai, de a evita conjuncturile care ar putea-o cantona într-o situaţie contrară
legii, în caz contrar, va răspunde ca şi în cazul de faţă.
În ceea ce privește latura civilă a cauzei, aspectul criticat de către inculpat este
cuantumul mare al daunelor morale, în sumă de 15.000 de lei, acordat de către prima instanţă.
Curtea reţine că prejudiciul moral suferit de partea civilă B. este evident. Nimeni nu
poate contesta durerea suferită de o persoană care suferă leziuni în urma unei altercaţii.
Deşi nu există criterii absolute pentru cuantificarea prejudiciului moral suferit de partea
civilă, Curtea reţine că prin daune morale se înţelege prejudiciul care rezultă dintr-o atingere
adusă intereselor personale şi care se manifestă prin suferinţele fizice sau morale resimţite de
victimă. Aprecierea prejudiciului moral înseamnă cuantificarea tuturor consecinţelor negative
ale faptei ilicite şi a implicaţiilor acesteia pe toate planurile vieţii sociale ale persoanei vătămate.
Prejudiciul moral trebuie apreciat in concreto în funcţie de circumstanţele şi împrejurările
cazului supus judecăţii, având în vedere, atât criterii patrimoniale, cât şi nepatrimoniale, precum
importanţa prejudiciului, tulburările şi neajunsurile suferite de partea civilă, precum şi
consecinţele prejudiciului pe plan social, profesional şi familial.
Prin raportare la aceste criterii, indemnizaţia trebuie să fie justă, raţională şi echitabilă,
astfel încât să se asigure efectiv o compensaţie suficientă, dar nu exagerată a prejudiciului moral
suferit. În lipsa unor criterii legale de determinare a cuantumului daunelor morale, întinderea
acestora trebuie stabilită în raport cu gravitatea prejudiciului real şi efectiv produs, acesta fiind
un criteriu obiectiv în aprecierea întinderii daunelor morale.
În materia daunelor morale, având în vedere imposibilitatea obiectivă de cuantificare
exactă a prejudiciului suferit, spre deosebire de materia daunelor materiale, principiul reparării
integrale a prejudiciului nu poate avea decât un caracter aproximativ. Pentru stabilirea sumei
de bani ce va fi acordată, ceea ce trebuie evaluat, în realitate, este despăgubirea care vine să
compenseze prejudiciul, iar nu prejudiciul ca atare. Trebuie precizat, însă, că despăgubirile
civile, pe care instanţa le acordă părţii civile, nu reprezintă o modalitate de repunere în situaţia
anterioară săvârşirii faptelor, ci o modalitate prin care se urmăreşte a se compensa echitabil
valoarea de care a fost lipsită, în raport de modalitatea în care faptele ilicite au afectat viaţa
persoanei şi normala desfăşurare a relaţiilor sociale ale acesteia.
Important de precizat este faptul că despăgubirile băneşti au rolul de a compensa
prejudiciul moral, suferinţa resimţită de partea civilă, fără însă, a tinde să se transforme într-un
mijloc de îmbogăţire şi să deturneze această instituţie de la finalitatea sa.
Raportându-se la toate aspectele mai sus prezentate, precum şi la împrejurările concrete
ale speţei, aşa cum acestea au rezultat din întreg probatoriul administrat în cauză, în ceea ce o
priveşte pe partea civilă, Curtea apreciază că suma acordată de către instanţa de fond este
rezonabilă pentru compensarea prejudiciului moral suferit de către partea civilă, fără a
reprezenta o sursă de îmbogăţire pentru aceasta.
Curtea apreciază că suma de 15.000 lei este în măsură să compenseze prejudiciul moral
încercat de către partea civilă intimată, fiind un echivalent rezonabil al suferinţei pricinuite,
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după cum a reținut și prima instanță relevante în acest sens fiind numărul de zile de îngrijiri
medicale necesare pentru vindecare (60-65 zile), perioadă în care s-a aflat în incapacitate de
muncă, precum și repercusiunile faptei dovedite prin actele medicale depuse la dosar și în
special concluziile raportului de expertiză medico legală întocmit de IML (fractură 1/3 medie
humerus stâng, hipoamiotrofie centură scapulară secundară, consecințe ale traumatismului din
august 2017, leziuni care s-au putut produce prin lovire activă cu corp contondent, fiind puțin
probabilă producerea lor prin cădere), numărul şi caracterul leziunilor suferite de către B. în
urma acţiunilor inculpatului.
Având în vedere aceste aspecte, Curtea apreciază că nu se impune înlăturarea/
diminuarea daunelor morale acordate de către Judecătoria Vatra Dornei prin sentinţa atacată,
aşa cum inculpatul apelant.
Totodată, Curtea apreciază că în mod corect au fost stabilite despăgubirile materiale
acordate persoanei vătămate raportat la materialul probator administrat în cauză.
Faţă de aspectele expuse anterior, în baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen., va respinge, ca
nefondat, apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 25 din 14.02.2019 a
Judecătoriei Vatra Dornei.
Constatând culpa procesuală a inculpatului, în baza art.275 alin.2 C.pr.pen. va obliga
inculpatul apelant să plătească statului suma de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
10. Stabilirea pedepselor accesorii şi a celor complementare în caz de pluralitate
intermediară.
Rezumat:
Instanţa de fond, la momentul la care a contopit pedeapsa pentru fapta comisă la data
de 18.02.2017 cu pedepsele aplicate prin hotărâri judecătoreşti anterioare, dispunând ca
inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor
de 1/3 din celelalte pedepse, stabilind în final pedeapsa rezultantă de executat de 2 ani, 9 luni
şi 10 zile închisoare, nu a menționat nimic despre pedepsele accesorii şi cele complementare
care au fost aplicate prin sentinţele indicate anterior, rezumându-se a consemna că menţine
dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi
pedepsele complementare.
Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 2 C.pen., „în caz de pluralitate
intermediară, pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit
dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni.”, art. 45 alin. 5 C.pen. „dacă pe lângă pedepsele
principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispoziţiile alin. 13, pedeapsa accesorie rezultantă executându-se până la executarea sau considerarea ca
executată a pedepselor principale”, şi alin. 3 lit. a ale aceluiaşi articol „dacă s-au stabilit mai
multe pedepse complementare de aceeaşi natuă şi cu acelaşi conţinut: a) în caz de concurs de
infracţiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea”, rezultă că
se impunea interzicerea exercitării unor drepturi, sentinţa penală atacată fiind sub acest aspect
nelegală.
(Decizia nr. 860 din 9 octombrie 2019, dosar nr. 3378/227/2018)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 328 din 12.08.2019 a Judecătoriei Fălticeni, a fost admisă
cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată
din infracţiunea prevăzută de art. 335 alin. 2 C.pen., în infracţiunea prevăzută de art. 335 alin.
2 C.pen., cu aplicarea art. 44 C.pen. şi, în consecință a fost condamnat inculpatul A., pentru
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săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 335 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 44 C.pen., art. 375
şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa de 9 luni închisoare.
S-a constatat că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de
evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35
alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 C.pen., pentru care inculpatul a fost condamnat la 2 ani
închisoare prin sentinţa penală nr. 42 din 19 februarie 2018 a Tribunalului Suceava, definitivă
prin decizia penală nr. 415 din 17 aprilie 2019 a Curţii de Apel Suceava.
De asemenea, s-a constatat că infracţiunii din prezenta cauză îi sunt aplicabile
prevederile art. 44 C.pen. în raport de infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin
sentinţa penală nr. 95/11.06.2015 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr.
5349/227/2014, definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava, sentinţa penală nr. 226/20.10.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal
nr. .../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016, precum şi prin sentinţa penală
nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017,
definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava.
S-a constatat că prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura
Humorului în dosarul penal nr. ../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017
pronunţată de Curtea de Apel Suceava i s-a aplicat inculpatului pedeapsa indivizibilă de 1 an şi
7 luni închisoare (pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa
penală nr. 95/11.06.2015 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. ..../227/2014,
definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava,
sentinţa penală nr. 226/20.10.2016, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr.
.../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016 precum şi prin sentinţa penală nr.
159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017,
definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava).
În baza art. 44 alin. 1 şi 2 C.pen., coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., a fost contopită
pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată pentru prezenta faptă cu pedepsele aplicate prin hotărârile
judecătoreşti sus-menţionate, stabilindu-se de executat pedeapsa cea mai grea de 2 ani
închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din celelalte pedepse, inculpatul având de
executat pedeapsa rezultantă de 2 ani, 9 luni şi 10 zile închisoare.
S-a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului perioada executată de acesta, de la
data de 8 noiembrie 2017 la 18 septembrie 2018 şi de la data de 17 aprilie 2019 la zi.
Au fost menţinut dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus cu privire
la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare.
A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 600 lei, cheltuieli judiciare.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, prin rechizitoriul nr. 560/P/2017 din
20 septembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, înregistrat la instanţa de
fond sub nr. .../227/2018 din 12 octombrie 2018, a fost trimis în judecată inculpatul A. pentru
săvârșirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o
persoană care are dreptul de a conduce suspendat”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 2
C.pen., constând în aceea că la data de ..., a condus autoturismul marca Opel cu numărul de
înmatriculare ..., pe DN2E, în comuna B., având exercitarea dreptului de a conduce suspendată
din data de 15 mai 2016.
Prin încheierea din 19 noiembrie 2018, judecătorul de cameră preliminară de la prima
instanţă a constatat competenţa instanţei în soluţionarea cauzei, a legalităţii sesizării instanţei,
administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii.
Examinând întreg materialul administrat în cauză, instanţa de fond a reţinut
următoarea situaţie de fapt:
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La data de 18.02.2017, ora 16:46, lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului F.
– Compartimentul Rutier, în timp ce efectuau serviciul de supraveghere şi control al traficului
rutier pe DN 2 E, în localitatea B., la km. 12 + 800 de metri, au oprit autoturismul marca Opel
cu nr. de înmatriculare ... condus de A. care circula cu viteza de 72 km/h.
Conducătorul auto a fost sancţionat contravențional pentru abaterea săvârşită
întocmindu-se proces verbal de constatare a contravenţiei PSVX nr. 0052904 şi a fost sancţionat
cu amendă în cuantum de 1.160 lei şi 3 punct de penalizare, procesul-verbal fiind înaintat
Serviciului Rutier.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că permisul de conducere figurează reţinut
din data de 15.05.2016 pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa
alcoolului prevăzută de art. 336 alin. 1 C.pen., în cauză întocmindu-se dosar penal. Inculpatul
a luat la cunoştinţă, la data de 15.05.2016, că are exercitarea dreptului de a conduce suspendată,
aspect care rezultă şi din adresa IPJ - Serviciul Rutier nr. 123487 din 20.03.2017, însoțită de
procesul-verbal din 15.05.2016.
Situaţia mai sus expusă a fost dovedită cu următoarele mijloace de probă: adresa nr.
122833 Serviciului Rutier, procesul-verbal seria PSVX nr. 0052904, procesul-verbal P/70826
din 28.03.2017, adresa nr. 123487 din 20.03.2017 a Serviciului Rutier, procesul-verbal din
15.05.2016, procesul-verbal de constatare P/34125 din 15.05.2016, declarația inculpatului în
dosarele nr. .../237/2017 şi nr. 738/P/2016, rechizitoriul din 10.02.2017, procesul-verbal de
vizionare material pe suport magnetic însoțit de planşă foto, declarația martorului D. coroborate
şi cu declarațiile inculpatului în prezenta cauză, prin care a recunoscut fapta comisă.
Prezent la instanţa de fond, inculpatul a recunoscut şi regretat fapta pentru care a fost
trimis în judecată şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate la urmărirea
penală, înțelegând să se prevaleze de dispozițiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen., cerere încuviințată
de prima instanţă.
În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului întrunește elementele constitutive ale
infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care
are dreptul de a conduce suspendat”, prevăzută de art. 335 alin. 2 C.pen., text de lege în baza
căruia a fost condamnat.
Analizând fişa de cazier judiciar a inculpatului, coroborată cu hotărârile judecătorești
pronunţate de Judecătoria Gura Humorului, Judecătoria Fălticeni şi Tribunalul Suceava, la
termenul de judecată din data de 03 iunie 2019, instanţa de fond a pus în discuţie, conform
prevederilor art. 386 C.pr.pen., schimbarea încadrării juridice a faptei pentru inculpatul a fost
trimis în judecată, în sensul reţinerii prevederilor art. 44 C.pen., privitoare la pluralitatea
intermediară, cerere care a fost admisă, având în vedere că inculpatul a săvârşit fapta după
rămânerea definitivă a hotărârilor de condamnare şi până la data la care pedeapsa se consideră
executată şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.
La individualizarea pedepsei aplicate, instanţa de fond a avut în vedere poziţia
procesuală a inculpatului, care a solicitat aplicarea prevederilor art. 375 alin. 1, raportate la
dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen., recunoscând şi regretând fapta, dorind ca judecarea
cauzei să se facă prin procedura simplificată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi
penale, astfel că limitele de pedeapsă vor fi reduse cu o treime în cazul pedepsei închisorii şi cu
o pătrime în cazul aplicării pedepsei amenzii.
Funcţie de aceste criterii, instanţa de fond a apreciat că reeducarea inculpatului se poate
realiza prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea ale cărei limite au fost reduse cu o treime,
conform prevederilor legale sus-menţionate, cuantumul acesteia fiind stabilit în raport şi de
gravitatea faptei, de starea de pericol creată, de consecințele acesteia şi de conduita inculpatului
în cursul procesului penal.
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Instanţa de fond a constatat că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu
infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 C.pen., pentru care inculpatul a fost condamnat
la 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 42 din 19 februarie 2018 a Tribunalului Suceava,
definitivă prin decizia penală nr. 415 din 17 aprilie 2019 a Curţii de Apel Suceava.
De asemenea, a constatat că infracţiunii din prezenta cauză îi sunt aplicabile prevederile
art. 44 C.pen. în raport de infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa
penală nr. 95/11.06.2015 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. .../227/2014,
definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava,
sentinţa penală nr. 226/20.10.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr.
.../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016, precum şi prin sentinţa penală nr.
159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017,
definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava.
Deosebit de acestea, s-a constatat că prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată
de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală
nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava i s-a aplicat inculpatului pedeapsa
indivizibilă de 1 an şi 7 luni închisoare (pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost
condamnat prin sentinţa penală nr. 95/11.06.2015 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul
penal nr. .../227/2014, definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015 pronunţată de Curtea
de Apel Suceava, sentinţa penală nr. 226/20.10.2016, pronunţată de Tribunalul Suceava în
dosarul penal nr. .../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016 precum şi prin
sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal
nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de
Apel Suceava).
În baza art. 44 alin. 1 şi 2 C.pen., coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., s-a contopit
pedeapsa pentru fapta comisă la data de 18.02.2017 cu pedepsele aplicate prin hotărârile
judecătoreşti sus-menţionate, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, la care
s-a adăugat un spor de 1/3 din celelalte pedepse.
În temeiul art. 40 alin. 3 C.pen., s-a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului
perioada executată de acesta, de la data de 8 noiembrie 2017 la 18 septembrie 2018 şi de la data
de 17 aprilie 2019 la zi, aşa cum a rezultat din fişele de evidenţă ale inculpatului comunicate de
Penitenciarul Botoşani, coroborate cu fişa de cazier judiciar a acestuia.
Deosebit de acestea, au fost menţinute dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti
menţionate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare.
În conformitate cu prevederilor art. 272 şi art. 274 alin. 1 C.pr.pen., instanţa l-a obligat
pe inculpat să plătească statului suma de 600 lei, cheltuieli judiciare.
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Fălticeni, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.
În esenţă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a criticat sentinţa pentru
nelegalitate cu motivarea că instanţa de fond nu a individualizat pedepsele accesorii şi
pedepsele complementare pe care trebuia să le aplice alături de pedeapsa rezultantă de 2 ani, 9
luni şi 10 zile închisoare stabilită în urma constatării concursului de infracțiuni, în cuprinsul
hotărârii apelate precizându-se că sunt menținute dispozițiile din hotărârile judecătorești
menționate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare, fără a se
dispune în acest sens.
De asemenea, s-a apreciat că sentinţa este netemeinică şi sub aspectul cuantumului
pedepsei aplicate, considerându-se că pedeapsa stabilită este prea mică raportat la natura
infracţiunii, la modalitatea ei de săvârșire, la faptul că infracțiunile rutiere sunt prin ele însele
infracțiuni de pericol.
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Procedând la soluționarea apelului promovat de Parchetul de pe lângă Judecătoria
Fălticeni, 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 C.pr.pen., Curtea constată
că acesta este întemeiat, 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 cauză, în contextul în care inculpatul
A. a înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev. de art. 396 alin. 10 C.pr.pen.,
dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii în cazul „pledării
vinovat”, ajungând în final la concluzia că acest inculpat se face vinovat de comiterea
infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are
dreptul de a conduce suspendat, prev. de art. 335 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 44 alin. 2
C.pen., dând faptei comise încadrarea juridică corespunzătoare.
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
procuror, expuse anterior.
Rezultă din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, la care a făcut
referire detaliată prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de către inculpat nu va mai
fi reluat, în esență, că la data de ..., A. a condus autoturismul marca Opel cu numărul de
înmatriculare ..., pe DN2E, în comuna B., având exercitarea dreptului de a conduce suspendată
din data de 15 mai 2016.
Raportat la starea de fapt reţinută, s-a stabilit încadrarea juridică legală a faptei săvârşite
de inculpatul A., care se circumscrie în drept conţinutului constitutiv al infracţiunii de
„conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a
conduce suspendat”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 2 C.pen..
De asemenea, în ceea ce priveşte pedeapsa penală stabilită, Curtea constată că aceasta a
fost judicios individualizată în raport de 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, 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 (atingerea adusă relaţiile sociale care asigură normala
desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice, dar în condiţii de securitate pentru traficul rutier
şi pietonal); natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii
(punerea în pericol a siguranţei rutiere şi a participanţilor la trafic); motivul săvârşirii
infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente
penale ale infractorului (inculpatul este cunoscut cu un amplu trecut infracţional - conform fişei
de cazier judiciar); 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 (în vârstă de 41 ani la data săvârşirii faptei, studii medii, fără ocupaţie, căsătorit), fiind
în măsură să asigure realizarea concretă a scopurilor pedepsei, de prevenţie şi de reeducare a
acestuia.
De altfel, Curtea reţine că instanţa de fond s-a orientat spre o pedeapsă de 9 luni
închisoare, rezultată în urma aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.pr.pen. şi pe baza propriei
analize constată că pedeapsa aplicată este suficientă pentru a asigura pe viitor adecvarea
comportamentului inculpatului la normele de conduită acceptate de societate şi prevenirea
comiterii unor noi fapte circumscrise ilicitului penal, neimpunându-se majorarea cuantumului
acesteia.
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Analizând fişa de cazier a inculpatului, Curtea reţine că, în mod corect prima instanţă a
apreciat că sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de existenţă ale pluralităţii intermediare,
prev. de art. 44 C.pen..
Astfel, se constată că, prin sentinţa penală nr. 42/19.02.2018 a Tribunalului Suceava
pronunţată în dosar nr. .../86/2017 şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 415/17.04.2019
a Curţii de Apel Suceava, inculpatul intimat a fost condamnat pentru infracţiunea de evaziune
fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.,
art. 396 alin. 10 C.pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare şi în baza art. 67 alin. 1 C.pen. i s-a
aplicat acestuia pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.
66 alin. 1 lit. a, b şi g N.C.pen., 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 precum
şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale, pe o
durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau considerarea ca executată, iar în temeiul art. 65
alin. 1 N.C.pen. aceluiaşi inculpat i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g 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 precum şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul
vreunei societăţi comerciale.
Prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în
dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017, pronunţată
de Curtea de Apel Suceava, s-a aplicat inculpatului pedeapsa indivizibilă de 1 an şi 7 luni
închisoare (pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.
95/11.06.2015, pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. .../227/2014, definitivă
prin decizia penală nr. 980/27.11.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, sentinţa penală
nr. 226/20.10.2016, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. .../86/2016,
definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016, precum şi prin sentinţa penală nr.
159/31.05.2017, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. ../237/2017,
definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava), iar
în baza art. 71 alin. 2 C.pen. 1968, i s-au interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie, exerciţiul
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.pen. 1968, respectiv exercitarea
drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, a dreptului de a
ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, şi a dreptului de a ocupa o funcţie sau
de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit
condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă
a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a
restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei.
Cu toate acestea, instanţa de fond, la momentul la care a contopit pedeapsa pentru fapta
comisă la data de 18.02.2017 cu pedepsele aplicate prin hotărârile judecătoreşti sus-menţionate,
dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a
adăugat un spor de 1/3 din celelalte pedepse, stabilind în final pedeapsa rezultantă de executat
de 2 ani, 9 luni şi 10 zile închisoare, nu a menționat nimic despre pedepsele accesorii şi cele
complementare care au fost aplicate prin sentinţele indicate anterior, rezumându-se a consemna
că menţine dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus cu privire la pedepsele
accesorii şi pedepsele complementare.
Or, potrivit art. 44 alin. 2 C.pen., „în caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru
noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispoziţiilor de la concursul de
infracţiuni.”.
Potrivit dipoziţiilor art. 45 alin. 5 C.pen. „dacă pe lângă pedepsele principale au fost
stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispoziţiile alin. 1-3, pedeapsa
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accesorie rezultantă executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a
pedepselor principale”, precum şi dispoziţiile alin. 3 lit. a ale aceluiaşi articol „dacă s-au
stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natuă şi cu acelaşi conţinut: a) în caz de
concurs de infracţiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea;”,
rezultă că se impunea interzicerea exercitării unor drepturi, sentinţa penală atacată fiind sub
acest aspect nelegală.
În consecință, pentru cele ce preced, Curtea, în baza art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen., va
admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni împotriva sentinţei penale
nr.328 din 12.08.2019 a Judecătoriei Fălticeni, va fi desfiinţată, în parte, sentinţa penală atacată
şi în rejudecare, va înlătura menţinerea dispoziţiilor din hotărârile judecătoreşti menţionate mai
sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare.
Va constata că prin sentinţa penală nr. 42/19.02.2018 a Tribunalului Suceava pronunţată
în dosar nr. ../86/2017, definitivă prin decizia penală nr. 415/17.04.2019 a Curţii de Apel
Suceava, în baza art. 67 alin. 1 C.pen. i s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g N.C.pen., 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 precum şi dreptul de a exercita funcţia de
administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani, după executarea
pedepsei sau considerarea ca executată, iar în temeiul art. 65 alin. 1 N.C.pen. aceluiaşi inculpat
i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,
b şi g 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 precum şi dreptul
de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale.
Va constata că prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017, pronunţată de Judecătoria Gura
Humorului în dosarul penal nr. ../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017,
pronunţată de Curtea de Apel Suceava i s-a aplicat inculpatului pedeapsa indivizibilă de 1 an şi
7 luni închisoare (pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa
penală nr. 95/11.06.2015, pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. .../227/2014,
definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava,
sentinţa penală nr. 226/20.10.2016, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr.
.../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016 precum şi prin sentinţa penală nr.
159/31.05.2017, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017,
definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava), iar
în baza art. 71 alin. 2 C.pen. 1968, i s-au interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie, exerciţiul
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.pen. 1968, respectiv exercitarea
drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, a dreptului de a
ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, şi a dreptului de a ocupa o funcţie sau
de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit
condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă
a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a
restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei.
În baza prev. art. 45 alin. 1 C.pen., va aplica inculpatului A. pedeapsa complementară
a interzicerii exercitării, pe o perioadă de 2 ani, a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g
C.pen., 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 precum şi dreptul de a
exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani,
după executarea pedepsei sau considerarea ca executată, în conformitate cu prev. art. 68 alin. 1
lit. c C.pen.
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În baza art. 45 alin. 5 C.pen., va interzice inculpatului A. exercitarea drepturilor prev.
de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g 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
precum şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale,
cu titlu de pedeapsă accesorie, pedeapsă ce se va executa conform art.65 alin.3 C.pen.
Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare
prezentei decizii.
În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuieli judiciare din apel vor rămâne în sarcina
statului.

11. Individualizarea pedepsei. Ordinea de aplicare a cauzelor de agravare a
răspunderii penale.
Rezumat:
Ordinea de aplicare a cauzelor de agravare a răspunderii pune în evidență faptul că
individualizarea pedepsei are la bază concepția potrivit căreia aceasta se va realiza mai întâi
în funcție de gradul de pericol social al faptei și al făptuitorului (acestea fiind cuantificate
inițial prin intermediul circumstanțelor agravante, infracțiunea continuată și concursul de
infracțiuni), și numai după aceea se va da eficiență stării de recidivă postcondamnatorii. Mai
mult, starea de recidivă își aplică efectele în cele din urmă, având în vedere că este o
împrejurare independentă de infracțiunea săvârșită, dar care, prin intermediul făptuitorului,
influențează gradul de pericol social.
(Decizia nr. 786 din 20 septembrie 2020, dosar nr. 488/217/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 25 din 14.03.2019 a Judecătoriei Darabani, în baza art. 396 alin.
1 şi 2 C.pr.pen., a fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat,
prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., la
pedeapsa de 2 ani închisoare.
S-a constatat că fapta pentru care inculpatul A. a fost condamnat prin prezenta se află în
concurs real cu fapta pentru care inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an
şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de
art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 35 şi 41 C.pen. (4 acte materiale),
prin sentinţa penală nr. 3/17.01.2019 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin decizia
penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de Apel Suceava.
În baza art. 38 alin. (1), rap. la art. 39 alin. (1) lit. b C.pen., a fost contopită pedeapsa
aplicată prin prezenta, cu pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare precizată la punctul 2, urmând
ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani, la care s-a adăugat un spor de o treime
din pedeapsa de 1 an şi 10 luni, pedeapsă rezultantă pentru concursul de infracțiuni fiind de 2
ani, 7 luni şi 10 zile închisoare.
S-a constatat că fapta pentru care este condamnat inculpatul se află în stare de recidivă
cu fapta pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârșirea
infracțiunii de „furt calificat”, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. „b şi d” şi alin. 2 lit.
„b” C.pen., prin sentința penală nr. 49/30.05.2016 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă
prin neapelare la data de 21.06.2016, modificată prin Sentința penală nr. 128 din 07.11.2018 în
dosarul nr. ../217/2016 al Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin Decizia nr. 110 din
30.01.2019 a Curţii de Apel Suceava, primul termen al recidivei fiind constituit din faptele
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aflate în concurs, pentru care s-a stabilit pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 20 zile închisoare, în
regim privativ de libertate, prin Decizia nr. 110 din 30.01.2019 a Curţii de Apel Suceava.
În baza art. 43 alin. (1) C.pen., la pedeapsa rezultantă de (3 ani şi 20 zile închisoare),
s-a adăugat pedeapsa rezultantă calculată potrivit prezentei pentru concursul de infracțiuni, de
2 ani, 7 luni şi 10 zile închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 5 ani şi 8 luni închisoare, cu
executare în regim de detenţie.
În temeiul art. 40 alin. 3 C.pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului
reţinerea din data de 09.06.2016, durata arestării preventive de la data de 10.06.2016 la data de
21.09.2016, durata arestului la domiciliu de la data de 21.09.2016 la data de 19.02.2017, durata
arestării preventive de la data de 04.04.2017 la data de 19.01.2018 şi durata executată de la data
de 19.01.2018 la data de 27.02.2018, toate în considerarea sentinţei penale nr. 201/2017 a
Judecătoriei Dorohoi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 64/19.01.2018 a
Curţii de Apel Suceava, precum şi durata reţinerii din data de 24.11.2015, a arestării preventive
de la data de 25.11.2015 la data de 10.03.2016 şi a arestului la domiciliu de la data de
11.03.2016 la data de 03.05.2016, toate în considerarea sentinţei penale nr. 49/2016 a
Judecătoriei Darabani, precum şi durata arestării preventive a inculpatului din data de
21.05.2018 la data de 13.03.2019, în considerarea sentinţei penale nr. 3/17.01.2019 a
Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de Apel
Suceava.
În temeiul art. 55 indice 1 din Legea nr. 254/2013, s-a dedus din pedeapsa aplicată
inculpatului şi durata de 90 zile închisoare, considerate ca executate suplimentar (măsură
compensatorie).
S-a constatat că persoana vătămată B. s-a constituit parte civilă în proces şi în baza art.
397 alin. (1) C.pr.pen. rap. la art. 1357 C. civ., a fost admisă, în parte, acţiunea civilă promovată
de partea civilă B., inculpatul A. fiind obligat la plata sumei de 1577 lei cu titlu de daune
materiale.
În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen., a fost obligat inculpatul A. la plata către stat a sumei
de 490 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 170 lei din cursul urmăririi
penale.
Onorariile avocatului din oficiu din cursul urmăririi penale şi din cursul judecăţii au
rămas în sarcina statului, fiind avansate din fondurile Ministerului Justiţiei, conform delegaţiei
nr. 135 din 26.08.2015 (f. 73) şi conform delegaţiei nr. 546 din 22.02.2018 (f. 41).
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, prin rechizitoriul nr. 112/P/2017 /
20.03.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, s-a dispus trimiterea în judecată,
în stare de libertate a inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped.
de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., reţinându-se,
în fapt, că la data de 25.02.2017, în jurul orelor 15,00, acesta, profitând de neatenţia persoanei
vătămate B. în vârstă de 86 de ani, implicată în activități gospodăreşti, a pătruns fără drept în
curtea acesteia din localitatea C. şi ulterior, pe uşa neasigurată, în locuinţă, de unde a sustras
suma de 1577 lei, compusă din bancnote de 200 lei, 100 lei, 50 lei, 10 lei şi 1 leu.
Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost susţinută cu următoarele mijloace de probă:
declaraţia persoanei vătămate, declaraţiile inculpatului, procesul-verbal de cercetare la faţa
locului, planşe fotografice, procesul-verbal de reconstituire, contract de împrumut garantat cu
amanet, declaraţiile martorilor.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Darabani la data de 23.03.2017 sub nr.
.../217/2017, iar prin încheierea pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de
04.05.2017, judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă a constatat legalitatea
sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus
începerea judecăţii.
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Analizând actele și lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Probatoriul administrat a relevat că, la data de 25.02.2017, în jurul orelor 15, inculpatul
A., profitând de neatenția persoanei vătămate şi de faptul că ușa locuinței nu era asigurată, iar
persoana vătămată se afla în curte îngrijind de păsări, a pătruns în locuința acesteia prin curtea
din spatele casei, iar dintr-un sac de cartofi aflat sub masă a sustras o sumă de bani de 1.577 lei,
compusă din bancnote de 200 lei, 100 lei, 50 lei, 10 lei şi 1 leu.
După sustragerea sumei de bani, inculpatul a plecat cu autoturismul condus de E. în
municipiul ..., achitându-i acestuia suma de 80 lei pentru transport şi suma de 140 lei,
reprezentând o datorie mai veche. De la o casă de amanet a achiziționat un telefon mobil în
valoare de 219 lei, după care s-a deplasat la barul .. şi a jucat la jocurile de noroc, același lucru
făcându-l şi la disco-barul Club ..., astfel cum au relatat martorii .., .., .., .., cheltuind suma de
aproximativ 600 lei.
Situația de fapt descrisă mai sus a rezultat din probele administrate în cauză, respectiv:
declaraţia persoanei vătămate ..., declaraţiile inculpatului ..., procesul-verbal de cercetare la faţa
locului ..., planşe fotografice ., procesul-verbal de reconstituire ..., contract de împrumut
garantat cu amanet ..., declaraţiile martorilor ..
Persoana vătămată B. a comunicat note de ședință la datele de 20.02.2018 şi 22.03.2018,
prin care a precizat ca inculpatul nu i-a achitat prejudiciul şi că nu dorește să se împace cu
acesta, constituindu-se parte civilă cu prejudiciul suferit în cuantum de 1577 lei, atât în cursul
urmăririi penale, cât şi în faza judecăţii, înaintea citirii actului de sesizare al instanţei.
La termenul din data de 24.04.2018, în lipsa inculpatului care nu s-a prezentat la instanţa
de fond, deşi nu se mai afla încarcerat, în prezenţa avocatului din oficiu s-a dat citire actului de
sesizare a instanţei şi s-a dispus începerea cercetării judecătoreşti şi administrarea probatoriului
din cursul urmăririi penale.
În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii ......; la termenul din data de
22.11.2018, respectiv 10.01.2019 s-a constatat imposibilitatea audierii martorului .... şi s-a dat
citire declaraţiilor acestora din cursul urmăririi penale, punându-se în discuţia contradictorie a
părţilor, iar la termenul din data de 11.09.2019 a fost audiat inculpatul A., care a recunoscut
săvârşirea faptei, precizând că îşi aminteşte că a sustras suma de 1677 lei, iar nu suma de 1577
lei, astfel cum a declarat partea civilă.
În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului de a pătrunde la data de 25.02.2017, în curtea
şi locuinţa persoanei vătămate B., cunoscând faptul că aceasta deține sume de bani provenind
din pensie, pe care le ţine ascunse în casă, acesta săvârşind acte similare împotriva aceleiaşi
persoane vătămate şi în alte rânduri, pentru care inculpatul a fost cercetat în dosare distincte, şi
a sustras suma de 1577 lei, compusă din bancnote de 200 lei, 100 lei, 50 lei, 10 lei şi 1 leu,
întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni de „furt calificat”, prev. și ped. de art. art.
228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen..
În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii săvârșite de inculpat în dauna persoanei
vătămate mai sus menționată, s-a reţinut că elementul material este reprezentat de acțiunea de
luare pe nedrept a sumei de bani, cu scopul de a o folosi pe nedrept, urmarea imediată constând
în deposedarea persoanei vătămate de această sumă.
Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată a rezultat din
materialitatea faptei și din modul de comitere al acesteia.
În ceea ce privește latura subiectivă¸ instanța de fond a reţinut că infracțiunea a fost
comisă de către inculpat cu intenție directă, astfel cum aceasta este prevăzută de art. 16 alin. 3
lit. a). Astfel, inculpatul a prevăzut rezultatul faptei săvârșite, rezultat pe care l-a urmărit prin
comiterea infracțiunii, acționând cu scopul de a-şi însuși pe nedrept suma de bani.
Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, instanța de fond a constatat că în speță
sunt îndeplinite condițiile pentru reținerea în sarcina inculpatului a formei calificate a
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infracțiunii de furt prev. de art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., întrucât, fapta a fost săvârșită prin
violare de domiciliu.
Luând în considerare toate acestea, instanța de fond a apreciat că, din analiza
materialului probator aflat la dosarul cauzei, rezultă mai presus de orice îndoială rezonabilă că
fapta există, constituie infracțiune, fiind săvârșită cu vinovăție de inculpat.
Cu privire la individualizarea pedepsei, având în vedere cele expuse și luând în
considerare faptul că sancțiunea este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a
inculpatului, iar scopul pedepsei îl constituie prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, instanța de
fond a procedat la stabilirea pedepsei pentru infractiunea reținută în sarcina inculpatului, cu
observarea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea
infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de
împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi
gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată
pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa
infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea
infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia
familială şi socială.
Referitor la circumstanțele comiterii faptei, instanța de fond a considerat că activitatea
infracțională desfășurată de către inculpat prezintă un grad de pericol social suficient de ridicat,
având în vedere modul de operare al inculpatului, precum şi faptul că victima, căreia i-a sustras
şi în alte rânduri diferite sume de bani, este o persoană în vârstă, vulnerabilă, locuieşte singură,
posibilitatea acesteia de apărare fiind astfel minimă, sporind în acest mod şansele atingerii
scopului rezoluţiei infracţionale, inculpatul cunoscând că victima are ca mijloc de venit pensia,
dând astfel dovadă de o îndrăzneală deosebită şi un grad de pericol social ridicat, întrucât o
astfel de faptă poate degenera oricând într-o faptă mult mai gravă. Dinamica infracţională a
inculpatului a dovedit un grad ridicat de indiferenţă a acestuia faţă de valorile sociale protejate
de legea penală, indiferenţă care a dus în final la săvârşirea mai multor infacţiuni împotriva
patrimoniului.
Cu privire la circumstanțele personale ale inculpatului, instanța de fond a reţinut că
acesta este tânăr și trebuie să beneficieze de posibilitatea de a-și îndrepta conduita, nu are
ocupație şi este necăsătorit. Inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei pe parcursul urmăririi
penale și a judecății și colaborat cu organele judiciare.
În consecință, în baza art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., instanța de fond a condamnat pe
inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1,
art. 229 alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.
Având în vedere perioada de timp în care inculpatul a săvârșit această faptă, instanța de
fond a constatat că aceasta se află în concurs real prevăzut art. 38 alin. 1 C.pen. cu faptele pentru
care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an 10 luni pentru săvârşirea infracţiunii de
furt calificat în formă continuată, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu
aplicarea art. 35 şi 41 C.pen. (4 acte materiale săvârşite în luna martie 2018), prin sentinţa
penală nr. 3/17.01.2019 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin decizia penală nr.
278/13.03.2019 a Curții de Apel Suceava.
În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., a contopit
pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente anterior menţionate şi a dispus ca inculpatul
să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani, la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa
de 1 an şi 10 luni, pedeapsă rezultantă pentru concursul de infracţiuni fiind de 2 ani şi 7 luni şi
10 zile închisoare, cu executare în regim de detenţie.
Instanţa de fond a constatat că fapta din prezenta cauză, săvârşită la data de 25.02.2017,
a fost comisă după rămânerea definitivă a sentinţei penale nr. 49/30.05.2016 a Judecătoriei
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Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 21.06.2016, fapta pentru care a fost
condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de furt calificat,
faptă prev. şi ped. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. b C.pen..
Ca urmare a acestui fapt, instanţa de fond a constatat că infracţiunea pentru care este
condamnat prin prezenta sentinţă a fost săvârșită în stare de recidivă postcondamnatorie, primul
termen al recidivei fiind constituit din faptele aflate în concurs, pentru care s-a stabilit pedeapsa
rezultantă de 3 (trei) ani şi 20 zile închisoare, în regim privativ de libertate, prin Decizia nr. 110
din 30.01.2019 a Curţii de Apel Suceava.
Conform prevederilor art. 43 alin. 1 C.pen., dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi
fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de
recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată sau
la restul rămas neexecutat din aceasta, astfel încât la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 20
zile închisoare, s-a adăugat pedeapsa rezultantă calculată potrivit prezentei pentru concursul
de infracţiuni, de 2 ani şi 7 luni şi 10 zile închisoare, pedeapsa rezultantă pentru recidivă fiind
de 5 ani şi 8 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie.
Deoarece inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate în celelalte
dosare menţionate mai sus, instanţa de fond a dispus în temeiul art. 40 alin. 3 C.pen., deducerea
acestor perioade, astfel cum au fost reţinute cu caracter definitiv în Decizia penală nr. 110 din
30.01.2019 a Curţii de Apel Suceava şi în Decizia penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de Apel
Suceava, în consecinţă, din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului instanţa deduce reţinerea
din data de 09.06.2016, durata arestării preventive de la data de 10.06.2016 la data de
21.09.2016, durata arestului la domiciliu de la data de 21.09.2016 la data de 19.02.2017, durata
arestării preventive de la data de 04.04.2017 la data de 19.01.2018 şi durata executată de la data
de 19.01.2018 la data de 27.02.2018, toate în considerarea sentinţei penale nr. 201/2017 a
Judecătoriei Dorohoi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 64/19.01.2018 a
Curţii de Apel Suceava, precum şi durata reţinerii din data de 24.11.2015, a arestării preventive
de la data de 25.11.2015 la data de 10.03.2016 şi a arestului la domiciliu de la data de
11.03.2016 la data de 03.05.2016, toate în considerarea sentinţei penale nr. 49/2016 a
Judecătoriei Darabani, precum şi durata arestării preventive a inculpatului din data de
21.05.2018 la data de 13.03.2019, în considerarea sentinţei penale nr. 3/17.01.2019 a
Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de Apel
Suceava.
În temeiul art. 55 indice 1 din Legea nr. 254/2013, s-a dedus din pedeapsa aplicată
inculpatului şi durata de 90 zile închisoare, considerate ca executate suplimentar (măsură
compensatorie), potrivit Deciziei penale nr. 110 din 30.01.2019 a Curţii de Apel Suceava.
Prin încheierea din data de 11.04.2019 s-a dispus admiterea sesizării din oficiu privind
eroarea materială din cuprinsul minutei pronunţate la data de 14.03.2019 de Judecătoria
Darabani, în dosarul nr. .../217/2017, privind nemenționarea prevederilor privind anularea sau
revocarea mandatului de executare nr. 9/13.03.2019 emis în baza sentinţei penale nr.
3/17.01.2019 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 278/13.03.2019
a Curții de Apel Suceava şi anularea sau revocarea mandatului de executare nr. 181/30.01.2019
emis în baza Sentinţei penale nr. 128 din 07.11.2018 în dosarul nr. ../217/2016 a Judecătoriei
Darabani, rămasă definitivă prin Decizia nr. 110 din 30.01.2019 a Curţii de Apel Suceava.
Văzând că minuta penală a fost îndreptată în acest sens şi s-a dispus emiterea unui nou mandat
de executare a pedepsei rezultante, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, instanţa de
fond a cuprins aceste precizări în considerente şi în dispozitivul îndreptat în acest fel.
În ce privește latura civilă a cauzei, instanța de fond a reţinut că persoana vătămată B.
s-a constituit parte civilă în proces, în termenul procedural prevăzut de art. 20 alin. 1 C.pr.pen.,
anterior citirii actului de sesizare a instanței, chiar din cursul urmăririi penale, cu suma de 1577
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lei, reprezentând totalul sumei sustrase de inculpat, solicitând obligarea acestuia la plata întregii
sume de bani sustrase.
Instanța de fond a reţinut că potrivit art. 1347 alin. (1) şi alin. (2) C.civ., cel care
cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl
repare, iar prin art. 1349 C.civ., se consacră răspunderea delictuală, stipulându-se ca orice
persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le
impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor
legitime ale altor persoane, cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde
de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
Pe latura civilă a cauzei, proba propusă de partea civilă și încuviințată de instanță a fost
cea cu înscrisuri, iar față de datele speței, instanța de fond a constatat că sunt îndeplinite
condițiile răspunderii civile delictuale privitoare la existența faptei ilicite, vinovăția
inculpatului, prejudiciul produs precum și legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu, iar
în baza art. 397 alin. (1) C.pr.pen. raportat la art. 1357 C. civ., a admis acţiunea civilă promovată
de partea civilă B. și a fost obligat inculpatul A. la plata sumei de 1577 lei cu titlu de daune
materiale.
În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen. a fost obligat inculpatul A. la plata către stat a sumei
de 490 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 170 lei din cursul urmăririi
penale.
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Darabani şi inculpatul A., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.
În esenţă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a criticat sentinţa întrucât, la
momentul formulării cererii de apel, prima instanţă nu a dispus anularea mandatelor de
executare anterioare, însă s-a apreciat că această neregularitate a fost înlăturată prin încheierea
din 11 aprilie 2019, prin care s-a dispus anularea mandatelor de executare nr. 9/13.03.2019 şi
nr. 181/30.01.2019, dispunând totodată emiterea unui nou mandat de executare cu privire la
inculpat.
O altă critică adusă sentinţei instanței de fond s-a referit la modalitatea de
individualizare a pedepsei aplicate pentru infracțiunea de furt raportat la gravitatea faptei şi
repetabilitatea faptelor săvârșite de inculpat, apreciindu-se că o pedeapsă orientată spre minimul
special prevăzut de lege nu este de natură a asigura reeducarea inculpatului.
Oral, procurorul de şedinţă a criticat sentinţa primei instanţe şi cu privire la modalitatea
de contopire a pedepselor aplicate raportat la hotărârile anterioare de condamnare, apreciinduse că se impunea revocarea suspendării şi efectuarea concursului cu celelalte pedepse aplicate.
Inculpatul A. a criticat sentința cu privire la modalitatea de contopire a pedepselor,
apreciindu-se că prima instanţă nu a aplicat în mod corect prevederile art. 38 şi 39 C.pen..
Procedând la soluționarea apelurilor promovate de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Darabani şi inculpatul A., 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
C.pr.pen., Curtea constată că acestea sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:
Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe
interpretarea şi analiza judicioasă a probelor administrate în cauză, atât în cursul urmăririi
penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, ajungând în final la concluzia că inculpatul A. se
face vinovat de comiterea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2
lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen., pentru care a fost trimis în judecată, dând faptei
comise încadrarea juridică corespunzătoare.
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
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instanţei inferioare (Helle împotriva Finlandei), se vor sublinia punctual aspectele criticate de
procuror şi inculpat, expuse anterior.
Rezultă din ansamblul probator administrat în cauză, la care a făcut referire detaliată
prima instanţă şi pe care Curtea nu le va mai relua, în esență, că inculpatul a pătruns fără drept
la data de 25.02.2017, în curtea şi locuinţa persoanei vătămate B., cunoscând faptul că aceasta
deține sume de bani provenind din pensie, pe care le ţine ascunse în casă, în contextul în care
acesta a comis acte similare împotriva aceleiaşi persoane vătămate şi în alte rânduri, fiind
cercetat şi judecat în dosare distincte, şi a sustras suma de 1577 lei, compusă din bancnote de
200 lei, 100 lei, 50 lei, 10 lei şi 1 leu.
Raportat la starea de fapt reţinută, s-a stabilit încadrarea juridică legală a faptei săvârşite
de inculpatul A. de se circumscrie în drept elementelor constitutive ale infracţiunii de „furt
calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen..
De asemenea, în ceea ce priveşte pedeapsa stabilită, Curtea, contrar opiniei acuzării,
constată că aceasta a fost judicios individualizată în raport de prevederile art. 74 C.pen. - în care
sunt enumerate criteriile după care se stabilesc 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, 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 (atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la
posesia şi detenţia bunurilor mobile); natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor
consecinţe ale infracţiunilor (diminuarea patrimoniului persoanei vătămate); motivul săvârşirii
infracţiunii şi scopul urmărit (obţinerea de venituri în mod facil); natura şi frecvenţa
infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (inculpatul este cunoscut cu
un amplu trecut infracţional - conform fişei de cazier judiciar, p. 54-55 dosar apel, fiind
recidivist); 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 (în vârstă de 25 ani la data săvârşirii faptei, studii 10 clase, fără ocupaţie, necăsătorit),
fiind în măsură să asigure realizarea concretă a scopurilor pedepsei, de prevenţie şi de reeducare
a acestuia, neimpunându-se majorarea acesteia, aşa cum a solicitat acuzarea.
De altfel, Curtea reţine că instanţa de fond s-a orientat către un cuantum corespunzător
al pedepsei pentru infractiunea reţinută, aceasta fiind suficientă pentru a asigura pe viitor
adecvarea comportamentului inculpatului la normele de conduită acceptate de societate şi
prevenirea comiterii unor noi fapte circumscrise ilicitului penal.
Cu toate acestea, Curtea reţine faptul că prima instanţă a aplicat greșit pedeapsa
rezultantă în urma concursului de infracţiuni.
Astfel, din oficiu, pentru a verifica situaţia juridică a inculpatului apelant, Curtea a
solicitat fişa de cazier actualizată a inculpatului, din cuprinsul acesteia rezultând că inculpatul
apelant a fost condamnat:
- la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de „furt calificat”,
prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. „b şi d” şi alin. 2 lit. „b” C.pen., în condiţiile art.91
C.pen., prin sentinţa penală nr. 49/30.05.2016 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin
neapelare la data de 21.06.2016;
- la pedeapsa rezultantă 1 an 11 luni şi 10 zile închisoare, cu executare în regim de
penitenciar, prin sentinţa penală nr. 201/05.10.2017 a Judecătoriei Dorohoi, modificată şi
rămasă definitivă prin decizia penală nr. 64/19.01.2018 a Curții de Apel Suceava.
- la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, cu executare în regim de penitenciar, prin
sentinţa penală nr. 128/07.11.2018 a Judecătoriei Darabani, modificată şi rămasă definitivă prin
decizia penală nr. 110/30.01.2019 a Curții de Apel Suceava.
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- la pedeapsa de 1 an şi 10 luni, cu executare în regim de penitenciar, pentru săvârşirea
infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b
C.pen., cu aplicarea art. 35 şi 41 C.pen. (4 acte materiale), prin sentinţa penală nr. 3/17.01.2019
a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de
Apel Suceava.
Astfel, raportându-se la conţinutul hotărârilor judecătoreşti anterior menţionate, Curtea
constată, pe de o parte că în speţă, în ceea ce priveşte efectele stării de agravare a pedepsei
reprezentată de recidivă ca formă a pluralităţii infracţionale, este incidentă această cauză de
agravare întrucât potrivit fişei de cazier judiciar a inculpatului, aflată la dosar, primul termen al
recidivei este reprezentat de pedeapsa anterioară de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârșirea
infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. b
C.pen., prin sentinţa penală nr. 49/30.05.2016 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin
neapelare la data de 21.06.2016, în condiţiile în care fapta dedusă judecăţii a fost comisă în
cadrul termenului de încercare de 3 ani stabilit prin hotărârea menţionată, iar cuantumul
pedepsei depăşeşte 1 an, cu precizarea că dispoziţia de suspendare sub supraveghere a a cestei
pedepse a fost anulată prin prin sentinţa penală nr. 128/07.11.2018 a Judecătoriei Darabani,
modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 110/30.01.2019 a Curții de Apel Suceava,
iar pe de altă parte că fapta dedusă judecăţii este concurentă cu faptele pentru care acelaşi
inculpat a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 201/05.10.2017 a Judecătoriei Dorohoi,
modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 64/19.01.2018 a Curții de Apel Suceava,
sentinţa penală nr. 128/07.11.2018 a Judecătoriei Darabani, modificată şi rămasă definitivă prin
decizia penală nr. 110/30.01.2019 a Curții de Apel Suceava şi sentinţa penală nr. 3/17.01.2019
a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de
Apel Suceava.
Aşadar, după cum în mod corect s-a reţinut la primul grad de jurisdicţie, în raport de
durata pedepsei ce constituie primul termen al recidivei, sunt îndeplinite în mod cumulativ
condiţiile de existenţă ale acestei forme a pluralităţii infracţionale.
Potrivit art. 43 alin. (1) C.pen., atunci când se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de
recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la
restul rămas neexecutat din aceasta. Astfel se instituie regula cumulului aritmetic în stabilirea
pedepsei pentru recidiva postcondamnatorie.
Art. 43 alin. (1) C.pen. prevede două situaţii în care se aplică regula cumulului aritmetic
în cazul pedepsei pentru recidiva postcondamnatorie:
- când, înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată,
se săvârșește o nouă infracţiune în stare de recidivă; în acest caz, pedeapsa stabilită pentru noua
infracţiune se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată, rezultând pedeapsa aplicată pentru
recidivă;
- când pedeapsa anterioară pentru prima infracţiune nu a fost executată în întregime şi
este săvârşită o nouă infracţiune, în stare de recidivă; în acest caz, pedeapsa pentru noua
infracţiune se cumulează cu restul pedepsei rămase de executat, rezultând pedeapsa care trebuie
executată de condamnat.
Pe de altă parte, art. 43 alin. (2) C.pen. reglementează pedeapsa în cazul în care, înainte
ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată, sunt săvârşite mai multe
infracţiuni concurente, dintre care cel puţin una se află în stare de recidivă. Este avută în vedere
situaţia în care un condamnat aflat în executarea unei pedepse privative de libertate săvârşeşte
un concurs de infracţiuni, care constituie al doilea termen al recidivei postcondamnatorii.
În ipoteza prevăzută de art. 43 alin. (2) C.pen., pentru aplicarea pedepsei aferentă stării
de recidivă, se procedează în felul următor:
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- se stabileşte pedeapsa pentru infracţiunile concurente potrivit art. 39 C.pen., adică, spre
exemplu, dacă s-au stabilit două pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care
se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită;
- pedeapsa astfel rezultată se va adăuga la pedeapsa neexecutată ori la restul rămas
neexecutat din pedeapsa ce constituie primul termen al recidivei, obţinându-se pedeapsa pe care
condamnatul o va avea de executat.
În cazul în care al doilea termen al recidivei este un concurs de infracţiuni, se aplică
mai întâi dispoziţiile referitoare la concursul de infracţiuni şi apoi cele incidente în cazul
recidivei. Acest tratament se aplică şi în situaţia în care numai una dintre infracţiunile
concurente se află în stare de recidivă, restul fiind în pluralitate intermediară, calitatea de
recidivist atrăgând tratamentul specific acestei forme de pluralitate.
Prin urmare, prima instanţă a calculat greşit primul termen al recidivei
postcondamnatorii ca fiind pedeapsa de 3 (trei) ani şi 20 zile închisoare, în regim privativ de
libertate, aplicată prin decizia nr. 110 din 30.01.2019 a Curţii de Apel Suceava, în realitate
acesta constituindu-l pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de furt
calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. b C.pen., prin sentinţa
penală nr. 49/30.05.2016 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de
21.06.2016.
De asemenea, aşa cum s-a arătat anterior, în speţă, Curtea constată că sunt întrunite şi
elementele concursului de infracţiuni, fapta din prezenta cauză fiind comisă în concurs real cu
faptele pentru care acelaşi inculpat a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 201/05.10.2017 a
Judecătoriei Dorohoi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 64/19.01.2018 a
Curții de Apel Suceava, prin sentinţa penală nr. 128/07.11.2018 a Judecătoriei Darabani,
modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 110/30.01.2019 a Curții de Apel Suceava
si prin sentinţa penală nr. 3/17.01.2019 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin decizia
penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de Apel Suceava, caz în care trebuie să se aplice o pedeapsă
rezultantă. În acest caz, pedeapsa rezultantă va creşte, fie pentru faptul că pedeapsa descoperită
ulterior este mai mare, fie pentru că sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse va fi mai
ridicat.
În acest sens, Curtea reţine că doctrina în materie a statuat că, dacă prin hotărârea
pronunţată ulterior pentru o infracţiune concurentă sau prin hotărârea de condamnare anterioară
infractorul este condamnat tot pentru un concurs de infracţiuni, deoarece toate infracţiunile
pentru care acesta a fost condamnat prin cele două (sau mai multe) hotărâri sunt concurente,
trebuie să se aplice o pedeapsă unică.
În acest caz, nu se va proceda la contopirea directă a pedepselor rezultante ca urmare a
contopirilor anterioare, ci se va proceda întâi la descontopirea pedepselor rezultante, redând
fiecărei pedepse individualitatea ei corespunzătoare infracţiunilor pentru care au fost aplicate,
după care va proceda la contopirea lor în pedeapsa cea mai grea care va fi sporită cu o treime
din totalul celorlalte pedepse.
Dacă infractorul a executat integral sau parţial pedeapsa aplicată prin hotărârea
anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracţiunile
concurente.
În cuprinsul în art. 40 alin. 1 C. pen., se prevede că dispoziţiile privitoare la aplicarea
pedepsei în caz de concurs de infracţiuni se aplică şi în cazul in care infractorul condamnat
definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă.
În speţă, Curtea constată că, prin sentinţa penală nr. 128/07.11.2018 a Judecătoriei
Darabani, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 110/30.01.2019 a Curții de
Apel Suceava au fost repuse în individualitatea lor şi contopite pedepsele aplicate inculpatului
A. prin sentinţele penale nr. 201/05.10.2017 a Judecătoriei Dorohoi, modificată şi rămasă
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definitivă prin decizia penală nr. 64/19.01.2018 a Curții de Apel Suceava şi nr. 49/30.05.2016
a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 21.06.2016 cu pedeapsa
aplicată prin hotărârea menţionată, rezultând o pedeapsă de executat de 3 ani şi 20 zile
închisoare în regim de penitenciar.
Potrivit dispoziţiilor art. 79 alin. (2) C.pen., „Dacă sunt incidente două sau mai multe
dispoziţii care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabileşte prin aplicarea
succesivă a dispoziţiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracţiune continuată, concurs
sau recidivă.”.
Raportat la speţa de faţă, Curtea consideră că primul pas în soluţionarea cauzei era
determinarea încadrării juridice a faptei și a limitelor speciale ale pedepsei prevăzute pentru
infracțiunea ce a fost comisă, respectiv stabilirea dacă infracțiunea a fost săvârșită în forma de
bază, forma atenuată sau cea agravată, iar următorul pas vizează aplicarea tratamentului
sancționator de la concursul de infracțiuni şi apoi de la recidivă.
Cu alte cuvinte, ordinea de aplicare a cauzelor de agravare a răspunderii pune în evidență
faptul că individualizarea pedepsei are la bază concepția potrivit căreia aceasta se va realiza
mai întâi în funcție de gradul de pericol social al faptei și al făptuitorului (acestea fiind
cuantificate inițial prin intermediul circumstanțelor agravante, infracțiunea continuată și
concursul de infracțiuni), și numai după aceea se va da eficiență stării de recidivă
postcondamnatorii. Mai mult, starea de recidivă își aplică efectele în cele din urmă, având în
vedere că este o împrejurare independentă de infracțiunea săvârșită, dar care, prin intermediul
făptuitorului, influențează gradul de pericol social.
Concluzionând, în situația în care ne aflăm în prezența unei infracțiuni săvârșite în stare
de recidivă postcondamnatorie, prima instanţă trebuia să acorde prioritate cauzelor de agravare
prevăzute mai sus, și doar la final să aplice tratamentul sancționator al recidivei
postcondamnatorii.
În consecință, pentru cele ce preced, Curtea, în baza art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen., va
admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani şi inculpatul A.
împotriva sentinţei penale nr. 25 din 14.03.2019 a Judecătoriei Darabani, va desfiinţa, în parte,
sentinţa penală atacată şi în rejudecare, va înlătură din sentinţa atacată disp. de la pct.2-5.
Se va constată că fapta pentru care inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani
închisoare prin sentinţa apelată se află în stare de recidivă postcondamnatorie cu fapta pentru
care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de
„furt calificat”, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. „b şi d” şi alin. 2 lit. „b” C.pen., prin
sentinţa penală nr. 49/30.05.2016 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la
data de 21.06.2016, şi în concurs real cu faptele pentru care acelaşi inculpat a fost condamnat:
- la pedeapsa rezultantă 1 an 11 luni şi 10 zile închisoare prin sentinţa penală nr.
201/05.10.2017 a Judecătoriei Dorohoi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.
64/19.01.2018 a Curții de Apel Suceava.
- la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 128/07.11.2018 a
Judecătoriei Darabani, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 110/30.01.2019 a
Curții de Apel Suceava.
- la pedeapsa de 1 an 10 luni pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă
continuată, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 35 şi 41 C.pen.
(4 acte materiale), prin sentinţa penală nr. 3/17.01.2019 a Judecătoriei Darabani, rămasă
definitivă prin decizia penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de Apel Suceava.
Se va constată că prin sentinţa penală nr. 128/07.11.2018 a Judecătoriei Darabani,
modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 110/30.01.2019 a Curții de Apel Suceava
au fost repuse în individualitatea lor şi contopite pedepsele aplicate inculpatului A. prin
sentinţele penale nr. 201/05.10.2017 a Judecătoriei Dorohoi, modificată şi rămasă definitivă
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prin decizia penală nr. 64/19.01.2018 a Curții de Apel Suceava şi nr. 49/30.05.2016 a
Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 21.06.2016 cu pedeapsa
aplicată prin hotărârea menţionată, rezultând o pedeapsă de executat de 3 ani şi 20 zile
închisoare în regim de penitenciar.
Se vor repune în individualitatea lor pedepsele contopite prin sentinţa penală nr.
128/07.11.2018 a Judecătoriei Darabani, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.
110/30.01.2019 a Curții de Apel Suceava,
În baza art. 40 alin.1 C.pen. raportat la art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b C.pen. se
va contopi pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală apelată cu:
- pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 teza
I C.pr.pen. şi pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.
şi art. 396 alin. 10 teza I C.pr.pen., prin sentinţa penală nr. 201/05.10.2017 a Judecătoriei
Dorohoi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 64/19.01.2018 a Curții de Apel
Suceava;
- pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art.35
alin.1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. prin sentinţa penală nr. 128/07.11.2018 a Judecătoriei
Darabani, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 110/30.01.2019 a Curții de
Apel Suceava.
- pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare aplicată săvârşirea infracţiunii de furt calificat,
prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 35 şi 41 C.pen., art. 396
alin. 10 C.pr.pen. prin sentinţa penală nr. 3/17.01.2019 a Judecătoriei Darabani, modificată şi
rămasă definitivă prin decizia penală nr. 278/13.03.2019 a Curții de Apel Suceava, urmând ca
inculpatul A. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani, la care se adaugă un spor de o treime
din totalul celorlalte pedepse menţionate (6 ani şi 4 luni închisoare), respectiv 2 ani 1 lună şi 10
zile închisoare, pedeapsă finală de executat fiind de 4 ani 1 lună şi 10 zile închisoare.
Conform art.41 alin.1 rap. la art.43 alin.1 şi 2 C.pen.ă, se va adaugă pedeapsa rezultantă
calculată potrivit prezentei pentru concursul de infracţiuni, de 4 ani 1 lună şi 10 zile închisoare,
la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea infracţiunii de „furt calificat”,
prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. „b şi d” şi alin. 2 lit. „b” C.pen., prin sentinţa penală
nr. 49/30.05.2016 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de
21.06.2016, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 5 ani 5 luni şi 10 zile închisoare
(în loc de 5 ani 8 luni închisoare).
Se va deduce din pedeapsa finală de 5 ani 5 luni şi 10 zile închisoare şi perioada reţinerii
din data de 26.08.2018 conform sentinţei penale nr. 128/07.11.2018 a Judecătoriei Darabani,
modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 110/30.01.2019 a Curții de Apel Suceava,
pe care prima instanţă nu a avut-o în vedere şi care profită inculpatului.
Vor fi anulate: mandatul de executare nr. 9/13.03.2019, emis în baza sentinţei penale nr.
3/17.01.2019 a Judecătoriei Darabani, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.
278/13.03.2019 a Curții de Apel Suceava şi mandatul de executare nr.181/30.01.2019, emis în
baza sentinţei penale nr. 128 din 07.11.2018 a Judecătoriei Darabani, modificată şi rămasă
definitivă prin decizia penală nr. 110 din 30.01.2019 a Curţii de Apel Suceava şi dispune
emiterea unui nou mandat de executarea a pedepsei închisorii.
Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei decizii.
În baza art.275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru
inculpatul apelant A., în cuantum de 868 lei rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din
fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava.
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12. Circumstanţa agravantă prevăzută de art.218 alin. 3 lit. c C.pen. Aprecierea
vârstei victimei.
Rezumat:
Instanţa de control judiciar constată că pentru a se reţine circumstanţa agravantă
prevăzută de art.218 alin.3 lit.c C.pen. este necesar ca făptuitorul să cunoască vârsta victimei
sau să fi existat suficiente elemente care să îi permită să o aprecieze în mod corect. Cunoaşterea
nesigură, îndoiala asupra acestei împrejurări, nu înlătură răspunderea penală, în condiţiile în
care făptuitorul prin continuarea acţiunii sale mai departe a acceptat şi această eventualitate.
Or, în prezenta cauză, Curtea reţine că existau suficiente elemente care să le permită
inculpaţilor apelanţi să aprecieze vârsta victimei.
(Decizia nr. 741 din 11 septembrie 2019, dosar nr. 560/285/2019)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 410 din data de 16.05.2019 a Judecătoriei Rădăuţi, în baza art.
396 alin. 1, 2 C.pr.pen., a fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de viol,
faptă prev. de art. 218 alin. 3 literele c) și f) cu aplicarea art. 44 alin. 1 din C.pen., cu aplic. art.
396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., 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 3 ani de
la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 65 alin. (1), raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., 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 atacate şi până la executarea sau considerarea ca executată a
pedepsei principale.
S-a constatat că inculpatul a comis fapta în termenul de încercare stabilit prin sentinţa
penală nr. 562 din 8.11.2016 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. .../285/2016,
definitivă prin decizia penală nr. 271 din 09.03.2017 a Curţii de Apel Suceava, prin care a fost
condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte
violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen., persoană
vătămată fiind C., cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de încercare
fiind de 2 ani.
În baza art. 44 C.pen. şi disp. art. 96 al. 4, 5 C.pen., s-a revocat suspendarea executării
sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare şi s-a dispus executarea pedepsei.
În baza art. art. 44 C.pen. şi disp. art. 96 al. 4, 5 C.pen., rap. la art. 38 alin. 1, 39 alin. 1
lit. b C.pen., s-a contopit pedeapsa aplicată inculpatului prin hotărârea atacată cu pedeapsa de
1 an aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 562 din data de 8 noiembrie 2016 pronunţată
de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. .../285/2016, definitivă prin decizia penală nr. 271 din
09.03.2017 a Curţii de Apel Suceava şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai mare, de 5 ani
închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, inculpatul urmând a
executa pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 4 luni închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., rap. la art. 45 C.pen., 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 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 65 alin. (1), raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen. şi la art. 45 C.pen., sa interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile
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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 atacate şi până la executarea sau
considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 72 C.pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului A. durata reţinerii şi
arestării preventive, respectiv din data de 04.01.2019 la zi.
În baza art. 399 C.pr.pen., s-a menţinut măsura arestării preventive a inculpatului A..
În baza art. 7 alin. 1 rap. la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, s-a dispus prelevarea
de la inculpatul A. probe biologice în vederea adăugării profilelor genetice în Sistemul Naţional
de Date Genetice Judiciare.
În baza art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., a fost condamnat inculpatul B. pentru săvârşirea
infracţiunii de „complicitate la infracțiunea de viol”, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 218 alin.
3 literele c) și f) din C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen., la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni
închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., 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 3 ani de
la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 65 alin. (1), raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., 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 atacate şi până la executarea sau considerarea ca executată a
pedepsei principale.
În baza art. 72 C.pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului B. durata reţinerii şi
arestării preventive, respectiv din data de 04.01.2019 la zi.
În baza art. 399 C.pr.pen., s-a menţinut măsura arestării preventive a inculpatului B.
În baza art. 7 alin. 1 rap. la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, s-a dispus prelevarea
de la inculpatul B. probe biologice în vederea adăugării profilelor genetice în Sistemul Naţional
de Date Genetice Judiciare.
În baza art. 25, 397 C.pr.pen., rap. la art. 1357, 1382 Cod civil, a fost admisă în parte
acţiunea civilă şi au fost obligaţi inculpaţii A. şi B., în solidar, să plătească părţii civile D. suma
de 10.000 euro, cu titlu de daune morale.
În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., au fost obligaţi inculpaţii să plătească statului fiecare
câte 1.000 lei, cheltuieli judiciare.
Onorariile avocaților desemnați din oficiu, în timpul urmăririi penale, .... au fost
avansate din fondurile Ministerului Public.
În baza art. 276 C.pr.pen., au fost obligaţi inculpaţii să plătească părţii civile D. fiecare
câte 2.429,6 lei, cheltuieli judiciare.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin rechizitoriul nr.1/P/2019 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi din data de 4 februarie 2019 a fost trimis în
judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de ”viol”, faptă
prev. de art. 218 alin. 3 literele c) și f) cu aplicarea art. 44 alin. 1 din C.pen., şi inculpatul B.,
pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la infracțiunea de viol”, faptă prev. de art. 48 rap.
la art. 218 alin. 3 literele c) și f) din C.pen.
În actul de sesizare s-a reţinut că persoana vătămată D., din orașul E., în seara de
01.01.2019, s-a deplasat în satul și comuna F., unde s-a întâlnit cu martorele G. şi H. Din satul
F., în jurul orei 20.30, cele trei tinere au fost luate cu mașina de către alți prieteni, respectiv
martorii I. şi J. și împreună s-au deplasat la Școala Primară din satul F1, comuna F. unde se
ținea o petrecere și unde acestea au petrecut și revelionul.
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În intervalul orar 20.30 – 23.30, persoana vătămată D., împreună cu prietenele ei și alte
cunoștințe de vârstă apropiată au petrecut într-o sală din incinta școlii, dansând și consumând
băuturi alcoolice în cantități mici.
În jurul orei 23.30 – 00.00, persoana vătămată D. a fost invitată afară la o țigară de către
prietena ei, martora H., aceasta a acceptat și chiar a ieșit în curtea din spatele școlii, urmând să
vină și H. care înainte a mers să își ia geaca, însă apoi nu a reușit să mai iasă întrucât ușa s-a
blocat.
În curtea din spatele școlii, persoana vătămată a fost abordată de o persoană
necunoscută, respectiv un băiat de circa 20 de ani, având circa 1.65-170 m înălțime, corpolent,
care avea pe cap o căciulă de culoare închisă și purta o geacă din piele de culoare neagră, care
ulterior a fost identificat în persoana inculpatului B. și care a prins-o de geacă și i-a spus să
meargă cu el, aceasta refuzând. După câteva secunde, a apărut un al doilea băiat, care i-a propus
persoanei vătămate să meargă la el acasă, aceasta a refuzat, s-a pus jos și a început să țipe,
primind o palmă peste față de la primul dintre cei doi băieți, respectiv de la inculpatul B., aspect
confirmat și de certificatul medico-legal nr.1 SV/A1/03.01.2019, acțiunea inculpatului fiind în
realitate un act de înlesnire a actului sexual neconsimțit ce urma să aibă loc.
După circa 2-3 minute, a venit și inculpatul A., pe care D. îl cunoștea din serile
anterioare, în care s-au mai făcut petreceri la F1, acesta a vorbit în ucraineană cu cei doi care sau dat deoparte, aspect din care rezultă că cei doi inculpați au avut o înțelegere anterioară
momentului săvârșirii faptei.
Inculpatul A. i-a indus persoanei vătămate ideea că el vrea să „o scape” de ceilalți băieți,
dar nici nu vrea să aibă ulterior probleme cu aceștia, astfel reușind să o convingă pe aceasta să
sară un gard din lemn trecând către imașul comunal din localitatea F1. Ajunși acolo, A. a
convins-o pe D. să vină cu el pe o rută ocolitoare și a condus-o pe aceasta până la drumul
comunal 35, au traversat strada și au intrat pe ulița de la capătul cimitirului ortodox, deplasânduse încă circa 200 m până în spatele cimitirului. În locul respectiv, inculpatul A. inițial i-a propus
persoanei vătămate ca aceasta să îi facă sex oral, venind apoi și cu propunerea de a întreține
raporturi sexuale normale, însă persoana vătămată D. a refuzat aceste propuneri.
După acest moment, inculpatul A. a strigat câteva cuvinte în limba ucraineană,
amenințând-o în același timp pe persoana vătămată că, în cazul în care nu se conformează și
aceasta nu va întreține un raport sexual cu inculpatul, va fi nevoită să întrețină raporturi sexuale
şi cu alți cinci băieți care erau în stradă, în imediata apropiere, în acel moment intervenind
constrângerea psihică a minorei, împrejurări în care asupra minorei a fost instalată o puternica
stare de teamă.
În continuare, dinspre DC 35, a apărut imediat inculpatul B., care a abordat-o prima dată
pe persoana vătămată D. în curtea școlii, inculpatul A. trimițându-l pe acesta să caute
prezervative. B. a revenit la fața locului după circa 10 minute spunând că nu a găsit prezervative
și a plecat apoi oprindu-se la colțul cimitirului, care era în imediata apropiere. Inculpatul A. a
continuat sa o convingă pe persoana vătămata minora D. să întrețină relații sexuale, încercând
de mai multe ori să-i dea jos pantalonii jos, însă aceasta a continuat să se opună.
După câteva minute, inculpatul B. s-a apropiat de ei, a schimbat câteva cuvinte în
ucraineană cu inculpatul A., care imediat a prins-o pe persoana vătămată, a întors-o cu spatele
la el și a împins-o până în gardul ce împrejmuiește cimitirul. În urma contactului cu gardul
respectiv pe corpul victimei au rămas urme de violență, respectiv pe șoldul stâng cât și pe gamba
stângă, conform aceluiași certificat medico-legal.
Imediat, pe partea dreaptă a persoanei vătămate, a venit și inculpatul B. care a prins-o
pe victima minora de mâini și a ținut-o lipită de gard.
Din verificări și din declarația persoanei vătămate, a rezultat că aceasta inițial a opus o
oarecare rezistență fizică, însă sub imperiul amenințărilor primite de la inculpatul A., cum că

188

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

dacă nu va întreține relații sexuale cu el vor veni încă cinci care o vor viola pe rând, aceasta a
cedat psihic, rezistența fizică opusă de ea în timpul actului fiind minimă.
Astfel, este adevărat că în zona brațelor nu au fost constate leziuni ca urmare a acțiunii
inculpatului B., însă persoana vătămată, fiind sub imperiul amenințărilor inculpatului A., care
i-a spus că, dacă nu întreține un act sexual cu el, va fi obligată să întrețină și alte raporturi
sexuale neconsimțite cu persoanele din stradă, împrejurări în care, minorei fiindu-i frică pentru
integritatea sa corporală, nu a mai opus rezistență fizică.
Astfel, situat în partea din spate, inculpatul A., i-a dat jos pantalonii și lenjeria persoanei
vătămate, a prins-o cu mâinile de șolduri și a întreținut raporturi sexuale normale timp de circa
5 minute după care a ejaculat în exterior, s-a șters în zona intimă cu niște șervețele umede, după
care a plecat de acolo. Servețelele folosite au fost identificate la fața locului cu ocazia cercetării
la fața locului.
Persoana vătămată a rămas cu inculpatul B., care și-a dat jos pantalonii și la rândul său
i-a cerut persoanei vătămate D. ca să-i facă sex oral, ea refuzând.
Acțiunea inculpatului a fost întreruptă după câteva secunde de coinculpatul A. care a
revenit la ei spunând că vine poliția, organele de poliție fiind sesizate de către martora H.
În continuare, la cererea inculpaților, persoana vătămată s-a îmbrăcat și toți trei s-au
îndreptat către drumul comunal 35.
Înainte să fie lăsată să plece, victima D. a fost amenințată cu acte de violenţă de către
inculpatul A. să nu spună nimănui ce s-a întâmplat, în sensul că, dacă află poliția ce s-a
întâmplat, el știe unde să o găsească, motiv pentru care, fiindu-i frică, persoana vătămată nu a
informat organele de poliție imediat că este victima unei infracțiuni de viol.
Din zona cimitirului, persoana vătămată s-a deplasat singură către centrul satului, unde
se aflau organele de poliție, sesizate prin S.N.U.A.U. 112 de către martora H. despre faptul că
prietena ei D. a dispărut de la petrecere fiind luată de niște băieți. Persoana vătămată, sub
imperiul temerii insuflate de cei doi inculpati, a declarat poliției că a fost la o țigară cu un prieten
și nu a pățit nimic, în ciuda faptului că pe fața ei existau urme de violență, care au fost observate
de un martor ocular.
În aceeași noapte, după ce şi-a mai revenit din starea de şoc, în jurul orei 03.00, persoana
vătămată D., s-a prezentat împreună cu părinții la poliție, reclamând că a fost violată de către o
persoană pe nume “A” din satul F, fiind ajutat de încă o persoană pe care nu o cunoaște, în fapt
fiind vorba de către cei doi inculpați. Pe inculpatul A. persoana vătămată îl cunoștea din data
de 29.12.2019 când, împreună cu martorul K., a dus-o pe aceasta cu mașina din satul F. în orașul
E.
Situatia de fapt reținuta a fost susținută de amplul probatoriu administrat în cauză,
declarațiile persoanei vătămate coroborându-se întru totul cu celelalte probe administrate.
Astfel, s-a stabilit si faptul că, în jurul orei 01.00, victima minora D. a plecat din centrul
localității F1. cu prietenii care au adus-o la petrecere și s-au deplasat în satul F la martora L.
Fiind audiată la data de 03.01.2019 martora L. a confirmat situația de fapt descrisă și a
declarat că în seara respectivă, în jurul orei 01.00, persoana vătămată D. a venit la ea și i-a
povestit că, fiind la o petrecere la școala din F1, a fost abordată de niște băieți care i-au făcut
propuneri cu tentă sexuală și apoi a fost constrânsă să meargă în alt loc în care a fost violată
menționând ca pe unul dintre autori în cheamă “a”.
Martora a mai declarat că, discutând apoi cu H., aceasta i-a relatat că, după ce victima
D. a ieșit din sala de clasă la țigară, ea a rămas blocată în clasa respectivă și a auzit din exterior,
de la unul dintre băieții care ținea ușa, afirmând „ nu mai loviți ușa că “d” se va întoarce mai
târziu”.
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De la locuința martorei L., persoana vătămată s-a deplasat cu aceiași prieteni cu mașina
la o altă prietenă, respectiv la martora G. tot din satul F., care a primit-o să doarmă la ea, ocazie
cu care, D. i-a povestit și acesteia ce a pățit.
Fiind audiată la data de 02.01.2019, martora G. a declarat că a fost și ea la petrecerea
respectivă dar s-a întors acasă la ora 23.30. În aceeași seară a primit un mesaj de la martora M.,
care i-a spus că D. a dispărut de la petrecere, fiind luată de niște băieți.
În jurul orei 02.00, martora declară că a primit un mesaj de la persoana vătămată D.,
care i-a cerut să doarmă la ea, iar ea a fost de acord, D. ajungând la locuința ei în scurt timp.
Martora a mai declarat că D. i-a povestit că, fiind în spatele școlii la o țigară, a fost abordată și
bruscată de două persoane, după care a fost abordată de inculpatul A., sub unele pretexte, care
a constrâns-o să îl însotească si a condus-o în spatele cimitirului din F1 unde a violat-o.
De la locuința martorei G., victima D. și-a anunțat mama despre cele întâmplate, care în
scurt timp a luat-o și împreuna s-au deplasat la poliție sesizând cele întâmplate.
Cu ocazia audierii din data de 03.01.2019 a martorei M., aceasta a declarat că a observat
momentul în care persoana vătămată a ieșit din sala de clasă, iar martora H. a fost în
imposibilitate de a o urma, deoarece cineva blocase ușa.
De asemenea martora M. a observat în aceleași împrejurari cum doi băieți din încăpere
au sărit pe geam și au părăsit incinta sălii de clasă imediat după ce persoana vătămată a ieșit
afară, aflând de la persoanele prezente că cei doi care au ieșit geam sunt „A şi B”.
Martora a mai declarat că, după câteva minute s-a deblocat ușa, au ieșit toți afară, iar G.
o căuta speriată pe D., dar nu o găsea. M. a precizat că în acele momente, N. i-a spus martorei
O. că ar fi mai bine să plece acasă, pentru a nu li se întâmpla ceva, condiții în care O. a plecat
acasă împreună cu M., fiind conduse de N.. Aceste aspecte sunt confirmate și de declarația
martorei O.
Fiind audiată în data de 02.01.2019 martora H. a declarat că a mers la petrecerea din
seara de 01.01.2019, de la școala F1, împreună cu D. și alte cunoștințe. În jurul orei 23.30, cele
două s-au înțeles să iasă la o țigară, D. a ieşit prima, iar martora luându-și geaca, nu a mai reușit
să iasă, ușa fiind blocată din exterior.
H. a precizat că această situație a durat circa 3 minute, timp în care a observat în sală
câțiva băieți mai mari pe care nu-i cunoștea și dintre care doi au sărit pe geam afară. După ce
s-a deblocat ușa, martora declară că nu a găsit-o prin împrejurimi pe D., a sunat-o de mai multe
ori dar aceasta nu a răspuns, motiv pentru care a sesizat dispariția prin S.N.U.A.U. 112.
La sosirea poliției, a apărut și D. care, în prezența martorei, a declarat că a fost la o țigară
cu un prieten și nu a pățit nimic, deși părea speriata şi pe față prezenta o zgârietură.
H. a mai declarat că, în noaptea respectivă, sora ei a primit un mesaj de la D. în care i-a
spus că a fost violată.
Fiind audiată la data de 29.01.2019 martora P. a confirmat cele declarate de sora sa H.
și declară că în noaptea de 01/02.01.2019, în jurul orei 01.00-01.30 a primit mesaj pe Facebook
de la D. care i-a spus că a fost violată și că pe unul din autori il cheamă “a”.
Fiind audiat la data de 02.01.2019, martorul I. a declarat că în seara de 01.01.2019,
împreună cu vărul său J. cu mașina acestuia a dus-o pe D. și pe niște prietene ale acesteia din
satul F la petrecerea din satul F1, unde a stat și el până în jurul orei 23.30, plecând apoi la E..
Martorul a mai declarat că după miezul nopții a mers acasă și, fiind sunat de persoana vătămată,
a luat-o din centrul satului F1. și a dus-o la niște prietene din F., ocazie cu care a văzut că aceasta
plângea dar nu i-a spus ce a pățit.
Fiind audiat la data de 03.01.2019, martorul R. a declarat că a participat la petrecerea de
la Școala F1. din data de 01.01.2019 dar până în jurul orei 00.15, nu a observat nicio problemă.
La acea oră, martorul precizează că toți au ieșit afară și a auzit vorbindu-se că trebuie să vină
poliția pentru că D. a dispărut, fără a cunoaște alte detalii.

190

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

Fiind audiați la data de 03.01.2019, martorii J. și O. au declarat că în seara de 01.01.2019
au participat la petrecerea de la Școala F1., însă au plecat devreme, iar în timpul în care au stat
nu au fost probleme.
Fiind audiat la data de 03.01.2019, martorul K. a declarat că nu a participat la petrecerea
de la Școala F1. din 01.01.2019 și nici la vreo altă petrecere în acea locație. Martorul precizează
că în seara de 29.12.2018, la rugămintea lui J., a dus-o cu mașina pe D. din F1., unde participase
la o petrecere la școală, până la domiciliul din E., în mașină urcându-se și A.. Pe drum, martorul
a declarat că A. i-a cerut telefonul lui D. după care a refuzat să îl dea înapoi, returnându-l după
solicitarea sa. Tot pe drum, A. a cerut să oprească mașina, a urcat în spate lângă D. și au mai
discutat fără a exista vreun conflict până în E.. Aspectele precizate de acest martor au fost
relatate de persoana vătămată în continuarea declarației din data de 02.01.2019.
Prin ordonanța din 02.01.2019 s-a dispus efectuarea examinării medico-legale a
persoanei vătămate D., din orașul E., iar din concluziile Raportului de expertiză medico-legală
nr. 1-SV/A1 din 03.01.2019 al Serviciului de Medicină legală, au reieșit următoarele: D.
prezintă semne de viață sexuală (deflorare veche); pe suprafața externă a corpului prezintă
excoriații, echimoze, localizate la nivelul regiunii orbitare stângi, mandibulă, gambă stângă;
leziunile s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente (palme) și comprimare și
cădere pe o suprafață dură la data de 01.01.2019; necesită pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri
medicale; la examenul citologic, pe frontiurile de secreție vaginală, anală și bucală nu s-au
decelat spermatozoizi; distribuția topografică a leziunilor ar putea pleda pentru producerea unui
viol sau tentativă de viol, datele medicale urmând să fie coroborate cu datele de anchetă, în
cauză fiind un act sexual neconsimțit consumat, act sexual recunoscut și de către cei doi
inculpați, însă negând existența constrângerii psihice și fizice pe care au exercitat-o asupra
persoanei vătămate.
Prin ordonanța din data de 02.01.2019 s-a dispus efectuarea cercetării la fața locului,
activitate ce s-a efectuat la aceeași dată. Cu ocazia cercetării, la locul faptei au fost descoperite,
ridicate și ambalate două șervețele de culoare albă în vederea exploatării din punct de vedere
criminalistic, aspect ce s-au coroborat cu declarația persoanei vătămate, conform căreia
inculpatul A., după săvârșirea faptei, s-a șters în zona intimă cu astfel de șervețele.
Prin ordonanța de predare a datelor informatice din data de 02.01.2019 s-a dispus
ridicarea de la SC ..SRL (barul de lângă Școala F1.) a înregistrărilor video din seara de
01.01.2019, intervalul orar 21.00-23.00. Din procesul-verbal de studiere a acestor înregistrări
și din planșă fotografică a rezultat că inculpații A. și B., în seara de 01.01.2019, au fost de mai
multe ori la bar, au purtat discuții și s-a observat că îmbrăcămintea acestora corespunde cu
descrierea persoanei vătămate D.
Prin ordonanța din data de 03.01.2019 s-a dispus identificarea după fotografii a
persoanei care în noaptea de 01/02.01.2019 a participat în calitate de complice la săvârșirea
infracțiunii de viol, identificare ce a fost efectuată de persoana vătămată D. Din procesul-verbal
de identificare a persoanei după fotografii din data de 03.01.2019 a rezultat că persoana
vătămată D. l-a identificat pe inculpatul B., ca fiind persoana care în noaptea de 01/02.01.2019,
a abordat-o în curtea școlii și i-a solicitat să îl urmeze, iar ca urmare a refuzului până să vină
inculpatul A. în scopul de a o „salva”, i-a aplicat o palmă peste față persoanei vătămate și care,
la solicitarea inculpatului A. s-a dus să caute prezervative în vederea întreținerii unui act sexual
neconsensual, persoana care într-un final a ținut-o de mâini în timp ce A. a întreținut cu ea
raporturi sexuale normale neconsensuale.
Prin ordonanța din data de 04.01.2019 s-a dispus identificarea din grup a autorului și
complicelui la infracțiunea de viol, comisă în noaptea de 01/02.01.2019 în dauna persoanei
vătămate D., identificarea fiind efectuată de victimă. Din procesul-verbal de identificare a
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persoanei din grup din data de 04.01.2019 a rezultat că persoana vătămată l-a identificat pe A.
ca fiind autorul infracțiunii de viol și pe inculpatul B. ca fiind complicele la această faptă.
Prin ordonanța din data de 04.01.2019 s-a dispus identificarea din grup de către martora
M. a persoanelor care la petrecerea de la Școala F1. din seara de 01.01.2019, au ieșit afară prin
escaladarea unui geam în timp ce ușa era blocată, iar persoana vătămată era ieșită afară. Din
procesul-verbal de identificare a persoanei din grup din data de 04.01.2019 rezultă că martora
M. l-a indicat pe inculpatul A. ca fiind unul dintre cei care au sărit geamul din sala în care se
ținea petrecerea în seara de 01/02.01.2019.
Fiind audiat la data de 08.01.2019, martorul N. acesta a declarat că la petrecerea din
seara de 01.01.2019 ce s-a ținut la Școala F1. au participat mai mulți tineri din satele F1. și F.
dar și D. din orașul E.. Martorul a precizat că în jurul orei 22.00, inculpatul A. din F1. a venit
și el la petrecere și l-a întrebat cine este D., martorul indicând-o ca fiind fata care fuma pe o
bancă. Din declarația martorului rezultă că după circa o oră A. a revenit împreună cu B. și l-a
intrebat cum o pot scoate pe D. afară, fără a vedea ceilalți.
Martorul N. a precizat că și-a dat seama că cei doi vor să întrețină relații sexuale cu
persoana vătămată, precizând că a crezut că aceștia ar putea să o convingă să întrețină relații
sexuale de bunăvoie și că nu s-a gândit că ar viola-o. Astfel martorul a declarat că i-a spus lui
A. că vor mai vedea spre sfârșitul petrecerii.
Același martor a declarat că la câteva minute după această discuție a observat că cei din
sală încearcă să iasă, însă ușa era blocată, condiții în care a sărit pe geam afară, după el sărind
S. și s-a dus în spatele școlii unde i-a găsit pe B. și pe D. care întreba ce se întâmplă. În
continuare N. a precizat că a luat-o de mână pe D. și toți trei au mers până după poarta de lângă
magazie, unde aceasta a început să țipe iar B. i-a pus mâna la gură, imediat venind și inculpatul
A., martorul precizând că el s-a retras și nu mai știe ce s-a întâmplat.
Martorul a mai arătat că apoi a condus două fete acasă și la întoarcere a fost luat cu
mașina de pe drum de către D. care i-a spus ’’unde au plecat nebunii ăștia că una din F. a sunat
la poliție’’ și împreună au mers la T. pentru a-l căuta pe fratele său A. și pe B., însă nu i-a găsit,
iar apoi venind în centrul satului a apărut și un echipaj de poliție care i-a oprit.
Fiind audiat la data de 10.01.2019, martorul U., fratele inculpatului B., fiind de acord să
dea declarație, a precizat că în seara de 01.01.2018 s-a aflat la petrecerea de la Școala F1., unde
au venit și B., fratele său, împreună cu inculpatul A., dar nu au stat permanent. Precizând că îi
cunoaște bine, martorul a arătat că A. și B. păreau că vor să facă ceva, dar nu au vorbit cu ei ci
doar cu N. B. a mai declarat că după ora 23.00 a văzut-o pe D. ieșind afară, după care ușa s-a
blocat sau a fost ținută de cineva, i-a văzut apoi pe N. și S. sărind afară pe geam, iar la scurt
timp a sărit și el și s-a deplasat în spatele școlii unde deja se începuse să se iasă din școală.
Auzind țipetele unei fete, martorul a precizat că a mers până după magazia din curtea școlii
unde a văzut-o pe D. care era jos iar lângă ea se aflau B. și N., lângă magazie venind și S. care
i-a văzut pe cei trei. U. a menționat că nu s-a apropiat de cei trei ci a plecat rapid de acolo,
moment în care l-a văzut pe A. îndreptându-se înspre locul unde era D. cu N. și B., fară a vorbi
cu el. Martorul a mai arătat că la scurt timp în școală s-a întors și N., petrecerea s-a terminat,
iar el a plecat până la o casă pe care o dețin părinții săi în F1., iar când revenea spre centrul
satului a fost luat de pe drum de S. cu mașina care i-a spus ’’hai să vedem unde au dus-o pe
asta’’, acesta fiind în mașină cu N., însă ajungând în centru au fost opriți de poliție.
Fiind audiat la data de 10.01.2019, martorul S. a declarat că a venit la petrecerea de la
Școala F1. din seara de 01.01.2019, abia în jurul orei 22.00 și a cântat la trompetă. Acesta a
arătat că după ora 23.00 ușa s-a blocat sau o ținea cineva, colega sa de clasă D. nu mai era în
interior, iar H. o căuta. S. a menționat că i-a văzut pe N. și U. sărind pe geam afară, a sărit și el
și mergând în spatele școlii, în zona fântânii l-a găsit pe U. pe care întrebându-l ce s-a întâmplat
cu D., acesta i-a spus că D. se află în spatele magaziei împreună cu N. și B. și a auzit-o țipând.
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Martorul a precizat că nu a dorit să se implice, a plecat de acolo, moment în care l-a văzut pe
A. îndreptându-se în zona în care era D. cu N. și B..
Fiind audiat la data de 16.01.2019, martorul .. a declarat că în seara de 01.01.2018 s-a
aflat la petrecerea de la Școala F1., iar după ora 23.30 o fată despre care auzise că o cheamă D.
a ieșit afară după care ușa s-a blocat pentru circa 5-10 minute, în acest timp S. sărind afară pe
geam. Martorul a precizat că inculpații A. și B., care cu puțin timp înainte erau la petrecere, în
acele 5-10 minute în care ușa era blocată, ei nu au fost înăuntru. După deblocarea ușii, .. a
declarat că a mers pe terasa barului de lângă școală, la scurt timp a venit poliția și imediat a
venit în fugă și D., fără a vedea din ce direcție, auzind totodată cum aceasta afirma că nu s-a
întâmplat nimic.
Fiind audiat la data de 16.01.2019, martorul .. a declarat că în seara de 01.01.2019 a fost
la barul din centrul satului, nu a participat la petrecerea de la școală, iar în jurul orei 23.30 ieșind
pe terasă a auzit că cineva a sunat la 112 și apoi a văzut-o pe o fată din F. despre care știa că o
cheamă H. că plângea și întreba unde este D. Martorul a mai precizat că la scurt timp a venit
poliția, apoi a văzut-o și pe D. venind din direcția cimitirului și declarând poliției că nu a pățit
nimic.
Fiind audiat la data de 28.01.2019, martorul .. acesta a declarat că la data de 01.01.2019,
în jurul orei 16 a mers la o persoană din satul F1., unde a stat până în jurul orei 23.30, când a
ieșit în centrul satului la drumul comunal pentru a aștepta o mașină să îl ia. În timp ce aștepta,
martorul a văzut un bărbat și o femeie venind dinspre toloaca din sat către drumul comunal, au
traversat în dreptul cimitirului și nu a mai văzut unde s-au dus cei doi, distanța fiind cam de
150-200 metri, și, totodată, nu i-a recunoscut pe vreunul dar a menționat că se deplasau normal
fără să sesizeze vreun conflict fizic sau verbal între ei. Martorul, auzind în zilele următoare că
A., pe care îl cunoaște, a fost arestat pentru viol, bănuiește că el ar fi fost cel care în seara de
01.01.2019 se deplasa cu o fată dinspre toloaca din F1. către cimitir.
Fiind audiat la data de 29.01.2019, martorul S. a declarat că a fost la petrecerea din
01.01.2019 de la Școala F1., unde au participat mai mulți tineri din F1., câteva fete din F., o
fată pe nume D. din E., dar și inculpații A. și B. Martorul a declarat că a stat până în jurul orei
23.00, fără să observe vreo problemă, a plecat apoi până acasă să își ia telefonul, iar când a
revenit a văzut-o pe o fată pe care o cheamă H. stând pe banca de la poarta Școlii F1. și care la întrebat unde este prietena ei D. și i-a cerut ajutorul. S. a menționat că neștiind ce s-a întâmplat
a plecat cu mașina mai la vale de unde l-a luat pe N. și s-au hotorât să îi caute pe A. și pe B.,
gândindu-se că aceștia ar fi plecat cu D. din moment ce nu mai erau nici ei de găsit în acele
momente. Martorul a arătat că s-au deplasat la T., fratele lui A., dar inculpații nu erau acolo, și
apoi, luându-l de pe drum și U. au mers în centrul satului unde au fost opriți de poliție, iar la
câteva minute a venit și D. care a întrebat-o pe prietena ei H. de ce a sunat la 112 pentru că ea
a fost la o țigară cu un prieten.
Prin adresele nr. 1/P/2019 a fost informată Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului despre faptul că minora D. la a fost victima unei infracțiuni de viol comisă
în noaptea de 01/02.01.2019. Prin adresa nr. 42319 din 18.01.209, Serviciul de Intervenție în
Regim de Urgență și Violență în Familie din cadrul DGASPC a comunicat că minora D. a fost
inclusă într-un program de consiliere psihologică, până la 18.01.2019 a participat la două
ședințe de evaluare și consiliere psihologică, iar din evaluarea psihologică a rezultat că aceasta
este dezvoltată normal din punct de vedere cognitiv, social și afectiv. Din aceeași adresă a
rezultat că în urma aplicării testelor psihologice, la D. se remarcă un stres emoțional accentuat,
are coșmaruri, are sentimentul că este criticată pe nedrept de cei din jur, îi este frică să mai iasă
din casă, se simte inferioară, îi este dificil să adoarmă iar imaginea ei de sine s-a diminuat în
urma acestei experiențe neplăcute, respectiv în urma actului sexual neconsimțit al cărui victimă
a fost.
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Cu ocazia audierii din data de 04.01.2019 a celor doi inculpați, aceștia nu au recunoscut
săvârșirea faptei, au arătat că au fost prezenți în noaptea de 01/02.01.2019 în sala de clasă
respectivă și întrucât persoana vătămată a fost atacată de patru indivizi necunoscuți, inculpatul
A., ar fi intervenit să o salveze, iar ca mulțumire persoana vătămată s-ar fi oferit să întrețină
raporturi sexuale orale cu cei doi inculpați și un raport sexual normal tot la inițiativa persoanei
vătămate cu inculpatul A., aspecte care nu s-au coroborat cu întregul material probator
administrat în cauză. Cu ocazia acestei audieri, inculpații au declarat că sunt de acord cu testarea
poligraf și sunt de acord să li se recolteze probe ADN pentru o eventuală expertiză genetică.
În data de 16.01.2019, inculpatul A. a fost reaudiat în C.R.A.P. din cadrul I.P.J., conform
solicitării apărătorului ales, declarând că în seara de 01.01.2019, era la petrecerea de la Școala
F1., nu mai reține ora, dar la un moment dat a ieșit pe hol și a auzit strigătele de ajutor ale unei
fete. Inculpatul a precizat că a ieșit afară și s-a deplasat în spatele magaziei din curtea școlii, iar
pe o zonă cu iarbă era jos D. iar lângă ea doi băieți pe care i-a recunoscut ca fiind consătenii,
respectiv inculpatul B. și martorul N. și care la strigătele lui au fugit.
Aceste aspecte au contrazis declarația inculpatului din 04.01.2019 conform căreia
agresorii lui D. erau 3-4 persoane necunoscute.
În continuare inculpatul a declarat că D. nu a vrut să se mai întoarcă la școală, de comun
acord au sărit gardul și au ieșit pe imașul sătesc, îndreptându-se către drumul comunal. Aici,
inculpatul a susținut că D. a insistat să o ducă acasă, apoi i-a spus că face orice să-i mulțumească
că a scăpat-o de agresori, iar la întrebarea inculpatului dacă acel orice poate fi și un sex oral,
persoana vătămată i-ar fi spus că este de acord și s-au deplasat pe ulița de după cimitir, circa 50
metri, până la colțul din spate al cimitirului, imediat venind și B. în acel loc. Inculpatul A. a
susținut că persoana vătămată nu l-a recunoscut pe B., iar întrucât aceasta dorea să facă cu el și
sex normal, A. l-a trimis după prezervative pe B.. În acest timp, inculpatul A. a precizat că
persoana vătămată i-a făcut sex oral fără a fi constrânsă, a venit și inculpatul B. care nu găsise
prezervative, dar chiar și așa, inculpatul a declarat că persoana vătămată a insistat să facă și sex
normal, a fost și el de acord și au întreținut un raport sexual normal consensual, după care s-a
apropiat B., A. s-a retras și menționând că a văzut-o pe D. aplecată către inculpatul B. dar nu
știe ce au făcut cei doi. La scurt timp, inculpatul arată că a văzut o mașină de poliție cu girofarul
pornit intrând în sat, le-a spus și celor doi, după care toți trei s-au deplasat la drumul comunal,
de unde D. a plecat singură în centrul satului unde se aflau și organele de poliție.
Un gest firesc pe care cei doi inculpați ar fi trebuit să îl facă în seara respectivă la sosirea
organelor de poliție, în condițiile în care minora nu ar fi fost constrânsă să întrețină raporturi
sexuale, ar fi fost să o însoțească pe aceasta până în locul unde erau persoanele care s-au
îngrijorat de dispariția tinerei, și să confirme versiunea tinerei că „fusese la o țigară cu un prieten
și nu s-a întâmplat nimic”, însă cei doi inculpați, consțienți de ceea ce au făcut, au ales să
părăsească câmpul infracțional sperând că vor scăpa de răspundere penală.
De asemenea, dacă ar fi fost adevărat că persoana vătămată ar fi consimțit actul sexual
respectiv, de ce a fost nevoie de tot „acest scenariu” în care inculpatul A. să pledeze într-un
„salvator” dacă toate persoanele erau de bună credință, nu exista nici un motiv plauzibil ca
persoana vătămată să se deplaseze într-un loc sinistru precum în spatele unui cimitir pentru a
întreține relații sexuale, în loc să meargă la domiciliul unuia dintre inculpați, la domiciliul unuia
dintre martorii prezenți sau chiar în interiorul unei alte săli de clasă pentru a se consuma actul
sexual „consimțit” conform versiunii celor doi inculpați, dacă nu ar fi fost în realitate
constrânsă.
Un alt aspect importat care nu trebuie neglijat este și faptul că dacă martora respectivă
nu suna la S.N.U.A.U 112 și în zona respectivă nu își făceau simțită prezența organele de poliție,
întrerupând activitatea infracțională, raportat la materialul probator administrat în cauză s-a
apreciat că exista posibilitatea ca persoana vătămată sub constrângere să fi întreținut raporturi
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sexuale cu mai multe persoane, astfel s-ar fi petrecut un eveniment similar, evenimentului
regretabil din anul 2014 când o tânără în vârstă de 18 ani din jud. Vaslui a fost violată de 7
tineri, în condițiile în care în imediata apropiere a zonei unde s-a consumat actul sexual
neconsimțit cu persoana vătămată D. se aflau și alți „cunoscuți” ai celor doi inculpați.
Mai mult decât atât, inculpații nu ar fi recunoscut nici actul sexual pe care inculpatul A.
l-a întreținut cu persoana vătămată, dacă nu erau identificate la fața locului șervețele pe care
inculpatul le-a folosit la finalizarea actului sexual, mijloace materiale de probă care pot fi
exploatate în vedere efectuării unei expertize ADN.
Prin ordonanța din data de 21.01.2019, s-a dipus efectuarea unei expertize criminalistice
cu privire la detecția reactivității psihofiziologice a inculpatului B., conform declarației
inculpatului din 04.01.2019 în care și-a exprimat consimțământul și conform solicitării
apărătorului ales. S-a efectuat programarea pentru data de 28.01.2019, ora 09.30 la I.P.J., dar la
data și ora stabilită, inculpatul B. a refuzat să mai efectueze expertiza, așa cum a rezultat din
procesul-verbal încheiat în acest sens.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 04 februarie 2019, iar
prin încheierea din data de 05 martie 2019, judecătorul de cameră preliminară a constatat
legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1/138/P/2019 emis de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Rădăuţi, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus
începerea judecăţii cauzei.
În vederea soluţionării cauzei, instanţa de fond a ţinut seama de declaraţiile inculpaţilor,
precum şi de întregul material de urmărire penală, instanţa de fond aplicând dispoziţiile art.
375, 377 C.pr.pen., în condiţiile în care inculpaţii au recunoscut chiar de la primul termen de
judecată faptele pentru care au fost trimişi în judecată şi au solicitat ca judecata să se facă în
baza probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel că instanţa a revenit de la audierea
martorilor din lucrări.
Aşadar, faţă de învinuirile ce i-au fost aduse, inculpaţii au recunoscut, fiecare, fapta
pentru care a fost trimis în judecată, astfel cum a fost descrisă prin rechizitoriu, regretând,
totodată, fapta săvârşită.
Faptele inculpaţilor au fost probate prin declarația persoanei vătămate D., raportul de
constatare medico-legală nr.1-SV/A1 din 03.01.2019 a Serviciului de Medicină Legală, raport
de evaluarea nr. 42319 din 18.01.2019 a Serviciului Intervenție în Regim de Urgență și Violență
în Familie din cadrul DGASPC, procesul-verbal de cercetare la fața locului și planșa
fotografică, procesul-verbal pentru identificarea persoanelor după fotografii și planșa
fotografică, procesul-verbal pentru identificarea persoanelor din grup și planșa fotografică,
proces-verbal studiere înregistrări, planșă fotografică și suport optic tip DVD, proces-verbal
refuz testare poligraf, declarațiile martorilor ... probe administrate în timpul urmăririi penale,
necontestate de inculpaţi şi care se coroborează cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor.
Astfel, chiar dacă au existat unele menţiuni suplimentare cu ocazia audierilor persoanei
vătămate, acesta a fost constantă în declaraţii şi a susţinut, în esenţă, că inculpatul A. l-a trimis
pe inculpatul B., care a abordat-o prima dată pe persoana vătămată D. în curtea școlii, să caute
prezervative. B. a revenit la fața locului după circa 10 minute spunând că nu a găsit prezervative
și a plecat apoi oprindu-se la colțul cimitirului, care era în imediata apropiere. Inculpatul A. a
continuat să încerce să o convingă pe persoana vătămata minora D. să întrețină relații sexuale,
încercând de mai multe ori să-i dea jos pantalonii jos, însă aceasta a continuat să se opună. După
câteva minute, inculpatul B. s-a apropiat de ei, a schimbat câteva cuvinte în ucraineană cu
inculpatul A., care imediat a prins-o pe persoana vătămată, a întors-o cu spatele la el și a împinso până în gardul ce împrejmuiește cimitirul, a prins-o pe victima minoră de mâini și a ținut-o
lipită de gard. Persoana vătămată a mai declarat că inculpatul A. a amenințat-o că, în cazul în
care nu se conformează și nu va întreține un raport sexual cu el, va fi nevoită să întrețină
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raporturi sexuale şi cu alți cinci băieți care erau în stradă, în imediata apropiere. De asemenea,
a ameninţat-o că dacă află poliţia ce s-a întâmplat, o va găsi.
Declaraţia persoanei vătămate s-au coroborat nu numai cu procesul verbal de cercetare
la faţa locului şi planşele fotografice depuse la dosar, dar şi cu raportul de constatare medicolegală nr.1-SV/A1 din 03.01.2019 a Serviciului de Medicină Legală, din care reiese că persoana
vătămată prezenta leziuni de violenţă, care s-ar fi putut produce prin lovire cu mijloace
contondente. Aşadar, în urma contactului cu gardul respectiv pe corpul victimei au rămas urme
de violență, respectiv pe șoldul stâng cât și pe gamba stângă, conform aceluiași certificat
medico-legal.
De asemenea, martora L. a confirmat situația de fapt descrisă și a declarat că în seara
respectivă, în jurul orei 01.00, persoana vătămată D. a venit la ea și i-a povestit că, fiind la o
petrecere la școala din F1., a fost abordată de niște băieți care i-au făcut propuneri cu tentă
sexuală și apoi a fost constrânsă să meargă în alt loc, în care a fost violată, menționând ca pe
unul dintre autori în cheamă „a”.
Martora a mai declarat că, discutând apoi cu H., aceasta i-a relatat că, după ce victima
D. a ieșit din sala de clasă la țigară, ea a rămas blocată în clasa respectivă și a auzit din exterior,
de la unul dintre băieții care ținea ușa, afirmând „nu mai loviți ușa că D. se va întoarce mai
târziu”.
De la locuința martorei L., persoana vătămată s-a deplasat cu aceiași prieteni cu mașina
la o altă prietenă, respectiv la martora G. tot din satul F., care a primit-o să doarmă la ea, ocazie
cu care, D. i-a povestit și acesteia ce a pățit.
Fiind audiată la data de 02.01.2019, martora G. a declarat că a fost și ea la petrecerea
respectivă dar s-a întors acasă la ora 23.30. În aceeași seară a primit un mesaj de la martora M.,
care i-a spus că D. a dispărut de la petrecere, fiind luată de niște băieți.
În jurul orei 02.00, martora a declarat că a primit un mesaj de la persoana vătămată D.,
care i-a cerut să doarmă la ea, iar ea a fost de acord, D. ajungând la locuința ei în scurt timp.
Martora a mai declarat că D. i-a povestit că, fiind în spatele școlii la o țigară, a fost abordată și
bruscată de două persoane, după care a fost abordată de inculpatul A., sub unele pretexte, care
a constrâns-o să îl însotească şi a condus-o în spatele cimitirului din F1. unde a violat-o.
Fiind audiată la data de 29.01.2019 martora ... a confirmat cele declarate de sora sa H.
și a declarat că în noaptea de 01/02.01.2019, în jurul orei 01.00-01.30 a primit mesaj pe
Facebook de la D. care i-a spus că a fost violată și că pe unul din autori il cheamă “a”.
Fiind audiat la data de 02.01.2019, martorul I. a declarat că în seara de 01.01.2019,
împreună cu vărul său J. cu mașina acestuia a dus-o pe D. și pe niște prietene ale acesteia din
satul F. la petrecerea din satul F1., unde a stat și el până în jurul orei 23.30, plecând apoi la E..
Martorul a mai declarat că după miezul nopții a mers acasă și, fiind sunat de persoana vătămată,
a luat-o din centrul satului F1. și a dus-o la niște prietene din F., ocazie cu care a văzut că aceasta
plângea dar nu i-a spus ce a pățit.
Fiind audiat la data de 08.01.2019, martorul N. acesta a declarat că la petrecerea din
seara de 01.01.2019 ce s-a ținut la Școala F1. au participat mai mulți tineri din satele F1. și F.
dar și D. din orașul E.. Martorul a precizat că în jurul orei 22.00, inculpatul A. din F1. a venit
și el la petrecere și l-a întrebat cine este D., martorul indicând-o ca fiind fata care fuma pe o
bancă. Din declarația martorului a rezultat că după circa o oră A. a revenit împreună cu B. și la intrebat cum o pot scoate pe D. afară, fără a vedea ceilalți.
Martorul N. a precizat că și-a dat seama că cei doi vor să întrețină relații sexuale cu
persoana vătămată, precizând că a crezut că aceștia ar putea să o convingă să întrețină relații
sexuale de bunăvoie și că nu s-a gândit că ar viola-o. Astfel martorul a declarat că i-a spus lui
A. că vor mai vedea spre sfârșitul petrecerii.
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Același martor a declarat că la câteva minute după această discuție a observat că cei din
sală încearcă să iasă, însă ușa era blocată, condiții în care a sărit pe geam afară, după el sărind
S. și s-a dus în spatele școlii unde i-a găsit pe B. și pe D. care întreba ce se întâmplă. În
continuare N. a precizat că a luat-o de mână pe D. și toți trei au mers până după poarta de lângă
magazie, unde aceasta a început să țipe iar B. i-a pus mâna la gură, imediat venind și inculpatul
A., martorul precizând că el s-a retras și nu mai știe ce s-a întâmplat.
Martorul a mai arătat că apoi a condus două fete acasă și la întoarcere a fost luat cu
mașina de pe drum de către S. care i-a spus ’’unde au plecat nebunii ăștia că una din F. a sunat
la poliție’’ și împreună au mers la T. pentru a-l căuta pe fratele său A. și pe B., însă nu i-a găsit,
iar apoi venind în centrul satului a apărut și un echipaj de poliție care i-a oprit.
Fiind audiat la data de 10.01.2019, martorul U., fratele inculpatului B., fiind de acord să
dea declarație, a precizat că în seara de 01.01.2018 s-a aflat la petrecerea de la Școala F1., unde
au venit și B., fratele său, împreună cu inculpatul A., dar nu au stat permanent. Precizând că îi
cunoaște bine, martorul a arătat că A. și U. păreau că vor să facă ceva, dar nu au vorbit cu ei ci
doar cu N.. U. a mai declarat că după ora 23.00 a văzut-o pe D. ieșind afară, după care ușa s-a
blocat sau a fost ținută de cineva, i-a văzut apoi pe N. și S. sărind afară pe geam, iar la scurt
timp a sărit și el și s-a deplasat în spatele școlii unde deja se începuse să se iasă din școală.
Auzind țipetele unei fete, martorul a precizat că a mers până după magazia din curtea școlii
unde a văzut-o pe D. care era jos iar lângă ea se aflau B. și N., lângă magazie venind și S. care
i-a văzut pe cei trei. U. a menționat că nu s-a apropiat de cei trei ci a plecat rapid de acolo,
moment în care l-a văzut pe A. îndreptându-se înspre locul unde era D. cu N. și B., fără a vorbi
cu el. Martorul a mai arătat că la scurt timp în școală s-a întors și N., petrecerea s-a terminat,
iar el a plecat până la o casă pe care o dețin părinții săi în F1., iar când revenea spre centrul
satului a fost luat de pe drum de S. cu mașina care i-a spus ’’hai să vedem unde au dus-o pe
asta’’, acesta fiind în mașină cu N., însă ajungând în centru au fost opriți de poliție.
Fiind audiat la data de 10.01.2019, martorul S.-Nicolae a declarat că a venit la petrecerea
de la Școala F1. din seara de 01.01.2019, abia în jurul orei 22.00 și a cântat la trompetă. Acesta
a arătat că după ora 23.00 ușa s-a blocat sau o ținea cineva, colega sa de clasă D. nu mai era în
interior, iar H. o căuta. S. a menționat că i-a văzut pe N. și U. sărind pe geam afară, a sărit și el
și mergând în spatele școlii, în zona fântânii l-a găsit pe U. pe care întrebându-l ce s-a întâmplat
cu D., acesta i-a spus că D. se află în spatele magaziei împreună cu N. și B. și a auzit-o țipând.
Martorul a precizat că nu a dorit să se implice, a plecat de acolo, moment în care l-a văzut pe
A. îndreptându-se în zona în care era D. cu N. și B..
Fiind audiat la data de 16.01.2019, martorul .. a declarat că în seara de 01.01.2018 s-a
aflat la petrecerea de la Școala F1., iar după ora 23.30 o fată despre care auzise că o cheamă D.
a ieșit afară după care ușa s-a blocat pentru circa 5-10 minute, în acest timp S. sărind afară pe
geam. Martorul a precizat că inculpații A. și B., care cu puțin timp înainte erau la petrecere, în
acele 5-10 minute în care ușa era blocată, ei nu au fost înăuntru. După deblocarea ușii, .. a
declarat că a mers pe terasa barului de lângă școală, la scurt timp a venit poliția și imediat a
venit în fugă și D., fără a vedea din ce direcție, auzind totodată cum aceasta afirma că nu s-a
întâmplat nimic.
Fiind audiat la data de 16.01.2019, martorul .. a declarat că în seara de 01.01.2019 a fost
la barul din centrul satului, nu a participat la petrecerea de la școală, iar în jurul orei 23.30 ieșind
pe terasă a auzit că cineva a sunat la 112 și apoi a văzut-o pe o fată din F. despre care știa că o
cheamă H. că plângea și întreba unde este D.. Martorul a mai precizat că la scurt timp a venit
poliția, apoi a văzut-o și pe D. venind din direcția cimitirului și declarând poliției că nu a pățit
nimic.
Prin adresele nr. 1/P/2019 a fost informată Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului despre faptul că minora D. a fost victima unei infracțiuni de viol comisă în
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noaptea de 01/02.01.2019. Prin adresa nr. 42319 din 18.01.209, Serviciul de Intervenție în
Regim de Urgență și Violență în Familie din cadrul DGASPC a comunicat că minora D. a fost
inclusă într-un program de consiliere psihologică, până la 18.01.2019 a participat la două
ședințe de evaluare și consiliere psihologică, iar din evaluarea psihologică a rezultat că aceasta
este dezvoltată normal din punct de vedere cognitiv, social și afectiv. Din aceeași adresă rezultă
că în urma aplicării testelor psihologice, la D. se remarcă un stres emoțional accentuat, are
coșmaruri, are sentimentul că este criticată pe nedrept de cei din jur, îi este frică să mai iasă din
casă, se simte inferioară, îi este dificil să adoarmă iar imaginea ei de sine s-a diminuat în urma
acestei experiențe neplăcute, respectiv în urma actului sexual neconsimțit al cărui victimă a
fost.
Din verificări și din declarația persoanei vătămate, a rezultat că aceasta inițial a opus o
oarecare rezistență fizică, însă sub imperiul amenințărilor primite de la inculpatul A., cum că
dacă nu va întreține relații sexuale cu el vor veni încă cinci care o vor viola pe rând, asupra
minorei s-a instalat o puternică stare de teamă şi în acest fel s-a produs constrângerea psihică a
minorei, iar aceasta a cedat psihic, rezistența fizică opusă de ea în timpul actului fiind minimă.
Or, este foarte probabil ca, aflându-se sub imperiul aceleiaşi stări de teamă, persoana vătămată
să fi ezitat iniţial să aducă la cunoştinţa organelor de poliţie cele întâmplate, cu atât mai mult
cu cât inculpatul A. a ameninţat-o că o va găsi, dacă află ceva poliţia.
Astfel, din analiza materialului probator, instanţa de fond a constatat că există probe
certe din care rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că în noaptea de 01/02.01.2019, în
jurul orei 00.10, după o înțelegere anterioară cu inculpatul B., inculpatul A. a condus-o pe
persoana vătămată D. de la Școala F1. până în spatele cimitirului ortodox din satul F1., com.
F., sub pretextul că o „salvează” din compania altor tineri, unde, prin constrângere fizică și
psihică, a întreținut raporturi sexuale normale cu persoana vătămată D. din orașul E., fapta
acestuia fiind înlesnită de prezența și acțiunile inculpatului B. care anterior actului sexual
neconsensual a abordat-o pe minoră încercând să o scoată pe aceasta din curtea unității școlare
împotriva voinței acesteia, trăgând-o violent de geacă, aplicându-i o lovitură cu palma peste
față, iar în final fiind prezent în locul unde s-a consumat actul sexual neconsimțit a ţinut-o de
mâini pe victimă în vederea realizării raportului sexual neconsimțit, fiind întrunite elementele
constitutive ale infracţiunii de „viol”, faptă prev. de art. 218 alin. 3 literele c) și f) cu aplicarea
art. 44 alin. 1 din C.pen.
În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B., în condiţiile în care în noaptea de 01/02.01.2019,
în jurul orei 00.10, având o înțelegere anterioară cu inculpatul A. l-a ajutat pe acesta, ca prin
constrângere fizică și psihică, să întrețină raporturi sexuale normale cu persoana vătămată D.,
acțiunile inculpatului de înlesnire a actului sexual neconsimțit constând în faptul că în seara
respectivă după ce persoana vătămată a ieșit în curtea Școlii F1., a abordat-o pe aceasta
încercând să o scoată din curtea unității școlare împotriva voinței acesteia, a tras-o violent de
geacă pentru a-l urma, i-a aplicat o lovitură cu palma peste față, iar în final a fost prezent în
locul unde s-a consumat actul sexual neconsimțit, întărind rezoluția infracțională a autorului, și
a ţinut-o de mâini pe victimă în vederea realizării raportului sexual neconsimțit, se face vinovat
de săvârşirea infracţiunii de „complicitate la infracțiunea de viol”, faptă prev. de art. 48 rap. la
art. 218 alin. 3 literele c) și f) din C.pen.
Astfel, analizând latura obiectivă a infracţiunii de viol, instanţa de fond a reţinut că
elementul material constă în acţiunea inculpatului A. de a întreţine relaţii intime cu persoana
vătămată, fără consimţământul acesteia, acţiunea inculpatului realizând elementul material al
infracţiunii prev. de art. 218 alin. 3 literele c) și f) cu aplicarea art. 44 alin. 1 din C.pen. Legătura
de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată a rezultat în cauză din probele
administrate în cauză.
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Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea
intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C. pen., întrucât inculpatul a
prevăzut rezultatul faptelor sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptelor.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de complicitate la infracţiunea de viol, instanţa
de fond a reţinut că elementul material constă în acţiunea inculpatului B. de a-l ajuta pe
inculpatul A., ca prin constrângere fizică și psihică, să întrețină raporturi sexuale normale cu
persoana vătămată, acțiunile inculpatului de înlesnire a actului sexual neconsimțit constând în
faptul că în seara respectivă după ce persoana vătămată a ieșit în curtea şcolii, a abordat-o pe
aceasta încercând să o scoată din curtea unității școlare împotriva voinței acesteia, a tras-o
violent de geacă pentru a-l urma, i-a aplicat o lovitură cu palma peste față, iar în final a fost
prezent în locul unde s-a consumat actul sexual neconsimțit, întărind rezoluția infracțională a
autorului, și a ţinut-o de mâini pe victimă în vederea realizării raportului sexual neconsimțit,
acţiunea inculpatului realizând elementul material al infracţiunii prev. de art. 48 rap. la art. 218
alin. 3 literele c) și f) din C.pen.
Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă în cauză
din probele administrate în cauză.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea
intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C. pen., întrucât inculpatul a
prevăzut rezultatul faptelor sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptelor.
La individualizarea pedepselor ce au fost aplicate inculpaţilor, instanţa de fond a avut în
vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., 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.
Având în vedere că faptele inculpaţilor prezintă un grad ridicat de pericol social, instanţa
de fond a considerat că nu se justifică reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 75
al. 2 C.pen., reţinând însă poziţia sinceră a inculpaţilor şi s-a impus aplicarea unei pedepse mai
severe inculpatului A., care a fost autorul faptei şi care are antecedente penale, spre deosebire
de inculpatul B., în cazul căruia instanţa de fond a ţinut seama că a fost complice la această
faptă, este tânăr şi se află la prima abatere. În cazul ambilor inculpaţi, instanţa de fond a avut în
vedere înscrisurile în circumstanţiere depus la dosar, reţinând, în cazul inculpatului A. vârsta
acestuia, atitudinea sinceră, în faţa instanţei, faptul că are un copil minor în întreţinere.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., instanţa de fond a interzis inculpaţilor 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 3 ani de
la executării pedepsei sau de la data la care se consideră executată.
În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., instanţa de fond a
interzis inculpaţilor, 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 atacată şi până la executarea sau
considerarea ca executată a pedepsei principale de 3 ani închisoare, în condiţiile în care pentru
infracţiunea de lovire nu s-a aplicat o pedeapsă complementară.
Analizând fişa antecedentelor penale ale inculpatului A., instanţa de fond a reţinut că
prin penală nr. 562 din data de 8 noiembrie 2016 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul
nr. ../285/2016, definitivă prin decizia penală nr. 271 din 09.03.2017 a Curţii de Apel Suceava,
acesta a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire
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sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen., persoană
vătămată fiind C., cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de încercare
fiind de 2 ani.
Astfel, inculpatul a săvârşit infracţiunea în cauză în stare de pluralitate intermediară, în
interiorul termenului de încercare al suspendării sub supraveghere, fiind aplicabile dispoziţiile
art. 96 C.pen..
În consecinţă, în baza art. 44 C.pen. şi disp. art. 96 al. 4, 5 C.pen., instanţa de fond a
revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare şi a dispus
executarea pedepsei.
În baza art. art. 44 C.pen. şi disp. art. 96 al. 4, 5 C.pen., rap. la art. 38 alin. 1, 39 alin. 1
lit. b C.pen., instanţa de fond a aplicat pedeapsa cea mai mare, de 5 ani închisoare, la care s-a
adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, inculpatul urmând a executa pedeapsa
rezultantă de 5 ani şi 4 luni închisoare.
Având în vedere pedepsele principale pentru care s-au aplicat pedeapsă complementară
sau accesorie, în baza art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., rap. la art. 45 C.pen., 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 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 65 alin. (1), raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen. şi la art. 45 C.pen.,
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 ( 3 ani 10 luni şi 18 zile).
În baza art. 72 C.pen., instanţa de fond a dedus din pedepsele aplicate inculpaţilor durata
reţinerii şi arestării preventive, respectiv din data de 04.01.2019 la zi.
În baza art. 399 C.pr.pen., instanţa de fond a menţinut măsura arestării preventive a
inculpaţilor.
În acest sens, instanţa de fond a reţinut că lăsarea în libertate a inculpaţilor prezintă un
pericol concret pentru ordinea publică, pericol ce a rezultat din analiza coroborată a
următoarelor elemente, extrase din mijloacele de probă mai sus expuse: natura şi gravitatea
faptelor presupuse a fi comise, precum şi persoana inculpaţilor.
Instanţa de fond a avut în vedere, în ceea ce priveşte cerinţa prevăzută de cazul de la art.
223 al. 2 C.pr.pen., la individualizarea pericolului social, împrejurările comiterii faptei,
respectiv comportamentul inculpatului, la stabilirea gradului de pericol social concret al faptei
reţinute în sarcina inculpatului, respectiv la garanţiile pe care le prezintă inculpatul, că odată
pus în libertate va respecta normele penale şi nu va încerca din nou să comită noi infracţiuni.
Or, din probele administrate a rezultat că inculpaţii au uzat de violență psihică şi fizică
asupra unei persoane singure, care nu avea posibilitatea efectivă de a se apăra și efectuând
demersurile necesare ca persoanele din anturajul victimei să fie în imposibilitate de a o ajuta,
blocând ușa de ieșire din sala de clasă.
De asemenea, relevantă a fost şi atitudinea inculpaților după săvârșirea faptei, în sensul
că aceştia au amenințat victima cu acte de violență în scopul de a o determina să nu sesizeze
organele de poliție cu privire la fapta petrecută.
Mai mult, inculpatul A. a săvârșit fapta în stare de pluralitate intermediară, după
condamnarea la o pedeapsă de 1 an închisoare, cu suspendarea sub supraveghere, pentru
comiterea unei infracţiuni de lovire sau alte violenţe, ceea ce reflectă o predispoziţie a
inculpatului la încălcarea normelor şi conduce la concluzia ineficienţei unei măsuri de
individualizare a executării pedepsei în regim neprivativ de libertate, un risc real de reiterare a
conduitei infracţionale şi implicit un grad ridicat de pericol pentru ordinea publică.
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Instanţa de fond a mai reţinut că faţă de inculpatul B. s-a dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale pentru comiterea unei infracţiuni de lovire sau alte violenţe.
De asemenea, s-a avut în vedere şi faptul că astfel de infracţiuni creează nesiguranţă şi
o stare de pericol, iar faptele de viol au o frecvenţă în această zonă încât capătă conotaţii de
fenomen ce reclamă acţiuni ferme de stopare şi descurajare din partea autorităţilor, iar o
modalitatea de a face acest lucru îl poate constitui plasarea persoanelor acuzate sub măsuri
preventive.
Astfel, este cert că cercetarea în stare de libertate a inculpaţilor, chiar şi sub imperiul
unei măsuri preventive mai uşoare, cum ar fi măsura preventivă a controlului judiciar sau a
arestului la domiciliu, prezintă pericol concret pentru ordinea publică, iar prin menţinerea
măsurii arestării preventive nu s-ar încălca nici prezumţia de nevinovăţie şi nici dreptul la
apărare al inculpaţilor, care vor avea posibilitatea de a propune probe şi de a-şi pregăti apărarea,
prin intermediul familiei şi al apărătorilor.
Toate cele mai sus arătate a îndreptăţit instanţa de fond să aprecieze că mijloacele de
probă sus enunţate se constituie în date din care a rezultat necesitatea de a se menţine faţă de
inculpaţi măsura arestării preventive în scopul prevăzut de art. 202 N.C.pr.pen., acela al
asigurării bunei desfăşurări a procesului penal şi al prevenirii săvârşirii altor infracţiunii.
În cauza Calmanovici contra României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
reţinut că, chiar şi în lipsa unei jurisprudenţe naţionale mereu coerente în materie, instanţele
interne au definit în cursul timpului criterii şi elemente de luat în calcul la examinarea
existenţei pericolului pentru ordinea publică, precum reacţia publică declanşată datorită faptelor
comise, starea de nesiguranţă ce ar putea fi generată de menţinerea sau punerea în libertate a
acuzatului precum şi profilul personal al acestuia din urmă.
Convingerea instanţei de fond în sensul că se impune, în continuare, menţinerea arestării
preventive a inculpaţilor, îşi are suport legal şi temeinic în faptul că arestarea preventivă, ca
instituţie a dreptului procesual penal, funcţionează ca mijloc de prevenire sau înlăturare a unor
împrejurări sau situaţii de natură să pună în pericol eficienta desfăşurare a procesului penal,
prin obstacolele şi dificultăţile pe care le pot produce, scopul ei fiind realizarea cadrului optim
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii procesuale.
Instanţa de fond nu a putut ignora gravitatea infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin.
3 literele c) și f) din C.pen. şi nici dezaprobarea societăţii civile în cazul lipsei reacţiei
corespunzătoare din partea justiţiei în condiţiile în care statului, prin autorităţile publice, îi
revine obligaţia pozitivă de a lua toate măsurile necesare, inclusiv cele prevăzute în art. 202
N.C.pr.pen., pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tuturor cetăţenilor
săi şi pentru buna înfăptuire a justiţiei.
Imaginea perseverenţei infracţionale s-a răsfrânt în planul periculozităţii, astfel că
lăsarea în libertate a inculpaţilor ar naşte puternicul sentiment negativ de nesiguranţă, creând
îngrijorare, temere şi dezaprobare şi ar întreţine neîncrederea în actul de înfăptuire a justiţiei şi
s-ar putea trage concluzia că justiţia este incapabilă şi inutilă în cazul persoanelor ce comit acte
antisociale de o asemenea gravitate şi sfidează valorile sociale şi nu dau semne de îndreptare,
perseverând în săvârşirea de fapte penale şi comiţând unele şi mai grave, ca şi în pericolul
potenţial ca inculpaţii să continue o activitate infracţională de vreme ce nu conştientizează care
este importanţa respectării normelor de drept şi de convieţuire socială.
Respectând astfel marja de apreciere ce revine autorităţii publice, punând în balanţă
dreptul inculpatului la libertate individuală şi interesul major de protejare a ordinii publice,
având în vedere toate împrejurările de fapt sus-menţionate, instanţa de fond a apreciat că măsura
arestării preventive a inculpaţilor este nu doar necesară, dar şi proporţională, fiind singura în
măsură să asigure realizarea scopurilor legitim urmărite legate de buna desfăşurare a procesului
penal şi apărarea ordinii de drept, aducerea inculpatului în faţa instanţei investite cu judecarea

201

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

temeiniciei acuzaţiei penale ce i s-a adus precum şi prevenirea săvârşirii altor infracţiuni,
scopuri care ar fi anihilate prin punerea lui sub imperiul unei alte măsuri preventive, în condiţiile
în care chiar dacă s-a finalizat cauza, în primă instanţă, hotărârea nefiind definitivă, date fiind
natura şi gravitatea infracţiunii pentru care inculpaţii sunt cercetaţi şi că în perioada scursă de
la momentul arestării, de aproximativ patru luni, rezonanţa negativă produsă de comiterea
faptelor nu putea să dispară sau să se diminueze, şi inculpaţii nu prezintă garanţii reale că sub
imperiul unei alte măsuri preventive vor respecta obligaţiile impuse.
Faţă de circumstanţele cauzei, termenul de deţinere în stare de arest a inculpaţilor este
rezonabil, iar menţinerea acestora în stare de arest este justificată de nevoia de a proteja procesul
de administrare a dovezilor pentru timpul necesar lămuririi cauzei, este în interesul aflării
adevărului precum şi al protejării ordinii publice, instanţa de fond considerând că perioada
petrecută în arest nu este suficientă pentru ca inculpaţii să realizeze consecinţele faptelor lor,
pentru a nu mai comite astfel de fapte şi în viitor.
Aşadar, având în vedere în special modul şi împrejurările săvârşirii infracţiunii,
modalitatea de acţiune ce se reţine în sarcina inculpaţilor, ţinând cont şi de persoana
inculpaţilor, instanţa de fond a considerat că altă măsură preventivă, a controlului judiciar sau
a arestului la domiciliu, nu ar fi suficiente pentru a-i împiedica pe inculpaţi să săvârşească alte
infracţiuni, iar la aplicarea unor astfel de măsuri trebuie să concorde mai multe aspecte printre
care şi comportamentul inculpaţilor, în cazul de faţă, pe lângă gradul ridicat de pericol social al
faptei, atitudinea acestora în comiterea acestui gen de fapte penale grave, formează convingerea
instanţei că o altă măsură preventivă, mai puţin restrictivă decât cea a arestării preventive nu ar
fi suficientă în cauză pentru a se preveni săvârşirea altor fapte penale, fiind necesară menţinerea
măsurii arestării preventive.
În baza art. 7 alin. 1 rap. la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008 au fost prelevate de
la ambii inculpaţi probe biologice în vederea adăugării profilelor genetice în Sistemul Naţional
de Date Genetice Judiciare.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa de fond a reţinut că persoana vătămată
s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 30.000 euro daune morale.
Instanţa de fond a considerat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile
delictuale, prin faptele lor ilicite inculpaţii au produs părţii civile un prejudiciu moral, constând
în trauma emoţională produsă părţii civile minore, în mod cert existând şi un raport direct de
cauzalitate între faptele inculpaţilor şi prejudiciul moral produs părţii civile.
În acest sens, instanţa de fond a reţinut că partea civilă fost inclusă într-un program de
consiliere psihologică, până la 18.01.2019 a participat la două ședințe de evaluare și consiliere
psihologică, iar din evaluarea psihologică a rezultat că aceasta este dezvoltată normal din punct
de vedere cognitiv, social și afectiv. Din aceeași adresă a rezultat că în urma aplicării testelor
psihologice, la D. s-a remarcat un stres emoțional accentuat, are coșmaruri, are sentimentul că
este criticată pe nedrept de cei din jur, îi este frică să mai iasă din casă, se simte inferioară, îi
este dificil să adoarmă iar imaginea ei de sine s-a diminuat în urma acestei experiențe neplăcute,
respectiv în urma actului sexual neconsimțit al cărui victimă a fost. Aşadar, contrar celor
susţinute de apărătorii inculpaţilor şi a planşelor fotografice şi mesajelor, de altfel, nedatate,
depuse la dosar, instanţa de fond a reţinut că din înscrisuri obiective existente la dosar, respectiv
evaluarea psihologică, a rezultat că partea civilă a suferit o traumă în urma faptei inculpaţilor şi
se resimte emoţional.
În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor, raportat la împrejurările comiterii faptei,
modul şi mijloacele de comitere a faptei, urmările produse, suferinţa şi trauma aduse părţii civile
minore, vârsta acesteia, instanţa de fond a considerat că se justifică obligarea inculpaţilor la
plata, în solidar, către partea civilă a sumei de 10.000 euro, cu titlu de daune morale.
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În consecinţă, în baza art. 25, 397 C.pr.pen., rap. la art. 1357, 1382 C.civ., instanţa de
fond i-a obligat pe inculpaţii A. şi B., în solidar, să plătească părţii civile D. suma de 10.000
euro, cu titlu de daune morale.
În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., inculpaţii au fost obligaţi să plătească statului fiecare
câte 1.000 lei fiecare, cheltuieli judiciare.
Onorariile avocaților desemnați din oficiu, în timpul urmăririi penale, ...., au fost
avansate din fondurile Ministerului Public.
În baza art. 276 C.pr.pen., instanţa de fond a obligat inculpaţii să plătească părţii civile
fiecare câte 2.429,6 lei, cheltuieli judiciare reprezentând contravaloare examinare medicală şi
onorariu avocat.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Rădăuţi, inculpaţii A. şi B. precum şi de partea civilă minoră D., prin
reprezentant legal V., pentru motivele formulate în scris de reprezentantul Ministerului Public
şi apărătorii aleşi ai părţilor şi astfel cum apar consemnate în încheierea de şedinţă din data de
14 august 2019, criticând-o pentru netemeinicie.
Reprezentantul Ministerului Public a criticat sentinţa penală apelată pentru
netemeinicie, sub aspectul greşitei individualizări a pedepselor aplicate inculpaţilor,
considerând cuantumul acestora mult prea redus faţă de gravitatea infracțiunilor, modalitatea
de săvârşire şi de atitudinea celor doi inculpaţi.
Inculpaţii A. şi B., prin avocaţi, au criticat sentinţa penală apelată sub aspectul greşitei
individualizări a pedepselor, solicitând în esenţă, reţinerea circumstanţei atenuante prevăzută
de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen, cu consecinţa reducerii pedepselor aplicate şi schimbării
modalităţii de executare a acestora.
Partea civilă D., prin avocat ales, a criticat hotărârea instanţei de fond atât sub aspectul
individualizări a pedepselor aplicate inculpaţilor, considerând cuantumul acestora mult prea
redus, cât şi sub aspectul laturii civile a cauzei, considerând că despăgubirile acordate de
instanța de fond nu reflectă realitatea, având în vedere cuantumul scăzut al acestora.
La termenul de judecată din data de 14.08.2019, Curtea a respins cererea de schimbare
a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii apelanţi din
infracţiunea de viol prevăzută de art.218 alin. 3 lit. c şi f C.pen. cu aplicarea art.44 alin.1 C.pen.
în infracţiunea de viol prevăzută de art.218 alin.3 lit.f C.pen. cu aplicarea art.44 alin.1 C.pen.
în ceea ce îl priveşte pe inculpatul A., şi din complicitate la infracţiunea de viol prevăzută de
art.48 C.pen. rap. la art.218 alin. 3 lit. c şi f C.pen. în complicitate la infracţiunea de viol
prevăzută de art.48 C.pen. rap. la art.218 alin. 3 lit. f C.pen. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul
B.
Procedând la soluţionarea apelurilor declarate în cauză, prin prisma criticilor
formulate de Parchetul de lângă Judecătoria Rădăuţi, de inculpaţi şi de către persoana
vătămată, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept şi în conformitate cu disp.
art. 417 alin.1 şi 2 şi art. 420 C.pr.pen., în baza actelor şi lucrărilor dosarului, Curtea constată
următoarele:
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
în care inculpaţii A. şi B. au înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev. de art. 396
alin. 10 C.pr.pen., dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii
în cazul „pledării vinovat”, ajungând în final la concluzia că aceştia se face vinovaţi de
comiterea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, dând faptelor comise încadrarea
juridică corespunzătoare, respectiv săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin. 3 lit. c
şi f C.pen. cu aplicarea art. 44 alin. 1 C.pen în cazul inculpatului A. şi complicitate la
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infracţiunea de viol, prev. de art. 48 rap. la art. 218 alin. 3 lit. c şi f C.pen. în cazul inculpatului
B..
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
apelanţi, expuse mai sus.
Rezultă din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, la care a făcut
referire detaliată prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de inculpaţii apelanţi nu va
mai fi reluat că în noaptea de 01/02.01.2019, în jurul orei 00.10, după o înțelegere anterioară cu
inculpatul B., inculpatul A. a condus-o pe persoana vătămată minoră D. de la Școala F1. până
în spatele cimitirului ortodox din satul F1., com. F., sub pretextul că o „salvează” din compania
altor tineri, unde, prin constrângere fizică și psihică, a întreținut raporturi sexuale normale cu
persoana vătămată D. din orașul E., fapta acestuia fiind înlesnită de prezența și acțiunile
inculpatului B. care anterior actului sexual neconsensual a abordat-o pe minoră încercând să o
scoată pe aceasta din curtea unității școlare împotriva voinței acesteia, trăgând-o violent de
geacă, aplicându-i o lovitură cu palma peste față, iar în final fiind prezent în locul unde s-a
consumat actul sexual neconsimțit a ţinut-o de mâini pe victimă în vederea realizării raportului
sexual neconsimțit.
În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B., din probatorul administrat în cauză, rezultă că în
noaptea de 01/02.01.2019, în jurul orei 00.10, având o înțelegere anterioară cu inculpatul A. la ajutat pe acesta, ca prin constrângere fizică și psihică, să întrețină raporturi sexuale normale
cu persoana vătămată minoră D., din orașul E., acțiunile inculpatului de înlesnire a actului
sexual neconsimțit constând în faptul că în seara respectivă după ce persoana vătămată a ieșit
în curtea Școlii F1., a abordat-o pe aceasta încercând să o scoată din curtea unității școlare
împotriva voinței acesteia, a tras-o violent de geacă pentru a-l urma, i-a aplicat o lovitură cu
palma peste față, iar în final a fost prezent în locul unde s-a consumat actul sexual neconsimțit,
întărind rezoluția infracțională a autorului, și a ţinut-o de mâini pe victimă în vederea realizării
raportului sexual neconsimțit.
Instanţa de control judiciar apreciază că vinovăţia inculpaţilor A. şi B. rezultă, aşa cum
în mod corect a reţinut instanţa de fond, din coroborarea probelor administrate în faza de
urmărire penală şi în faţa instanţei de fond şi, raportat la starea de fapt reţinută, Curtea apreciază
că în mod legal prima instanţă a stabilit că faptele săvârşite de către aceştia se circumscriu
elementelor constitutive ale infracţiunii de viol prev. de art.218 alin.3 lit. c şi f C.pen., respectiv
ale infracţiunii de complicitate la viol prevăzută de art. 48 rap. la art.218 alin. 3 lit. c şi f C.pen.
În ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice în sensul de a se înlătura
circumstanţa agravantă prevăzută de art.218 alin.3 lit. c C.pen. întrucât inculpaţii nu au cunoscut
vârsta reală a persoanei vătămate, Curtea reţine că este neîntemeiată având în vedere faptul că
ambii inculpaţi s-au prevalat de dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen., recunoscând faptele în
totalitate astfel cum au fost descrise în rechizitoriu.
Astfel, instanţa de control judiciar reţine că în rechizitoriu se menţionează faptul că
persoana vătămată D.este minoră iar inculpaţii au recunoscut faptele aşa cum au fost ele reţinute
prin rechizitoriu, aşa cum rezultă din declaraţiile date de inculpaţii apelanţi B. şi A. în faţa
instanţei de fond la termenul de judecată din data de 07.05.2019.
În niciun moment, inculpaţii apelanţi nu au susţinut în cursul urmării penale sau în faţa
primei instanţe faptul că nu au cunoscut vârsta persoanei vătămate deşi aveau posibilitatea ca
în cuprinsul declaraţiei date de aceştia în şedinţa de judecată de la data de 07.05.2019 (dată la
care au fost şi asistaţi de apărători aleşi) să precizeze expres că ei recunosc faptele reţinute în
sarcina lor dar că nu au ştiut vârsta reală a victimei şi dacă în urma administrării probatoriului
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rezulta că acest aspect este real li se reduceau, în baza art.396 alin.10 C.pr.pen., limitele de
pedeapsă şi fără recunoaşterea necondiţionată a faptelor.
Susţinerile din faţa instanţei de control judiciar făcute de către apărătoarea inculpatului
A. că instanţa de fond trebuia după ce inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor aşa cum au
fost ele reţinute în rechizitoriu să înlăture, cu ocazia deliberării, această agravantă nu pot fi
primite.
Astfel, dacă inculpatul A. recunoştea săvârşirea infracţiunii de viol dar susţinea că nu
ştia vârsta reală a victimei trebuia să aducă la cunoştiinţă acest aspect instanţei de fond cu ocazia
ascultării sale din şedinţa de judecată de la data de 07.05.2019 şi să solicite administrarea de
probe prin care să probeze acest aspect în condiţiile în care dispoziţiile art.396 alin.10 C.pr.pen.
sunt clare în sensul că dacă instanţa de judecată reţine o situaţie de fapt identică cu cea relatată
de inculpat va reduce limitele de pedeapsă cu o treime. Or, aşa cum s-a arătat anterior, inculpatul
A. nu a susţinut niciun moment că nu ştia vârsta reală a victimei în faţa instanţei de fond.
Totodată, instanţa de control judiciar constată că pentru a se reţine circumstanţa
agravantă prevăzută de art.218 alin.3 lit.c C.pen. este necesar ca făptuitorul să cunoască vârsta
victimei sau să fi existat suficiente elemente care să îi permită să o aprecieze în mod corect.
Cunoaşterea nesigură, îndoiala asupra acestei împrejurări, nu înlătură răspunderea penală, în
condiţiile în care făptuitorul prin continuarea acţiunii sale mai departe a acceptat şi această
eventualitate.
Or, în prezenta cauză, Curtea reţine că existau suficiente elemente care să le permită
inculpaţilor apelanţi vârsta victimei.
Astfel, din tot materialul probator administrat în cauză, rezultă fără dubiu că inculpatul
A. o cunoştea pe victimă din data de 29.12.2018 când au participat împreună la o petrecere iar
acest inculpat a condus-o pe D.la domiciliul său, împreună cu martorul K. în seara respectivă.
Totodată, însăşi inculpatul A. a declarat în cursul urmării penale faptul că în noaptea din
01 spre 02 ianuarie 2019 la Şcoala Gimnazială din F1. a avut loc o petrecere între mai mulţi
adolescenţi din zonă, petrecere la care a participat şi victima (f.157 ds. instanţă de fond).
Aşadar, inculpatul A. avea toate elementele la dispoziţie pentru a cunoaşte vârsta exactă
a persoanei vătămate.
Având în vedere modul de operare al celor doi inculpaţi, faptul că a existat o înţelegere
între ei, ca inculpatul B. să îl ajute pe inculpatul A. în determinarea victimei să întreţină relaţii
sexuale împotriva voinţei sale, Curtea apreciază că şi inculpatul B. avea la dispoziţie toate
elementele necesare pentru a cunoaşte vârsta lui D.
Susţinerile că persoana vătămată se îmbrăca neadecvat vârstei sale, umbla singură la
petreceri, consuma alcool şi că pe reţelele de socializare se afişa cu altă vârstă nu pot fi primite
ca argumente pertinente pentru a schimba încadrarea juridică în sensul înlăturării incidenţei
dispoziţiilor art.218 alin.3 lit. c C.pen. în condiţiile în care din planşele foto depuse la dosar nu
rezultă un alt comportament decât cel specific adolescentelor de vârsta persoanei vătămate.
Totodată, referitor la vârsta menţionată pe reţelele de socializare menţionată de persoana
vătămată, instanţa de control judiciar reaminteşte că toţi adolescenţii îşi trec o altă vârstă pe
aceste reţele (aspect de notorietate) tocmai pentru că este necesar să fii major pentru a-ţi crea
un astfel de cont şi a comunica în acest mediu on – line.
Faţă de aceste aspecte şi faţă de împrejurarea că inculpaţii au ştiut că persoana vătămată
se află la o petrecere împreună cu colegii acesteia de la liceu, de unde au şi luat-o, Curtea
apreciază că susţinerea inculpaţilor că nu ştiau vârsta reală a minorei D.nu este verosimilă
reprezentând doar o încercare de diminuare a răspunderii lor penale.
În consecinţă, Curtea, aşa cum a arătat şi în şedinţa de judecată din data de 14.08.2019,
apreciează nu se impune schimbarea de încadrare juridică în sensul înlăturării circumstanţei
agravante prevăzute de art.218 alin.3 lit. c C.pen.
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În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunilor aplicate pentru infracţiunile săvârşite
de către inculpaţi, contrar opiniei primei instanţe, Curtea apreciază că în cauză aplicarea unor
pedepse cu închisoarea în cuantumul stabilit prin sentinţa apelată, nu este de natură să asigure
scopul pedepsei şi să-i facă pe inculpaţii A. şi B. să înţeleagă adevăratele consecinţele ale
conduitei lor ilicite.
Curtea, prin raportare la gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor şi
conduita procesuală a acestora, la individualizarea pedepselor pentru săvârşirea infracţiunilor
de viol şi complicitate la infracțiunea de viol reţinute în cauză, are în vedere, pentru fiecare din
aceste infracţiuni, 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, Curtea reţine că inculpatul A. avea 27 ani la data săvârşirii faptei, necăsătorit,
studii primare, fără obligaţii militare, cu antecedente penale, iar inculpatul B. avea 19 ani la
data săvârşirii faptei, necăsătorit, studii primare, fără obligaţii militare, fără antecedente penale.
Astfel, inculpaţii cunoşteau cu exactitate faptul că au un ascendent moral asupra victimei
lor, că aceasta este o persoană minoră, nu şi-au ales victima la întâmplare, dând dovadă de o
lipsă totală a unor norme morale minimale cerute oricărui individ care trăieşte într-o comunitate.
Prin prisma celor mai sus expuse, Curtea constată că stabilirea unor pedepse cu
închisoarea, în cazul inculpatului A. în cuantum de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de viol, iar în cazul inculpatului B. în cuantum de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni
închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de viol, este necesară, dar insuficientă
pentru a asigura pe viitor adecvarea comportamentului inculpaţilor la normele de conduită
acceptate de societate şi prevenirea comiterii unor noi fapte circumscrise ilicitului penal.
Curtea reţine că faptele inculpaţilor prezintă un grad extrem de ridicat de pericol social
determinat, infracţiunea de viol aducând atingere integrităţii fizice şi psihice a unei persoane,
mai mult în cazul victima era o persoană tânără, uşor de intimidat în condiţiile în care a fost
transportată, prin inducerea în eroare, într-un loc izolat, unde a fost lovită, violată şi ulterior
ameninţată.
Mai mult decât atât, instanţa de control judiciar reţine că faptele inculpaţilor prezintă
un grad ridicat de pericol social determinat, având în vedere faptul victima nu era o persoană
oarecare ci o persoană pe care inculpatul A. o cunoştea, întâlnind-o anterior în alte circumstanţe
şi purtând o discuţie cu aceasta, precum şi faptul că a avut posibilităţi reduse de a riposta şi a se
apăra în mod eficient, fiind ţinută de inculpatul B., acesta în mod decisiv, la punerea persoanei
vătămate în stare de vădită inferioritate.
De asemenea, deşi inculpaţii A. şi B. au declarat că regretă săvârşirea faptelor, aceştia
nu au convins Curtea că conştientizează cu adevărat gravitatea faptelor lor şi că ar regreta
săvârşirea acestora.
Totodată, susţinerile inculpaţilor, prin apărători, că victima minoră D. a avut o conduită
morală reprobabilă, consumând alcool şi fiind nesupravegheată, nu sunt de natură să conducă
la diminuarea gravităţii infracţiunilor săvârşite de către inculpaţii apelanţi.
Instanţa de control judiciar reaminteşte că legiuitorul a ales să protejeze, prin
incriminarea infracţiunii de viol prevăzute de art.218 C.pen., dreptul fiecărei persoane de a-şi
alege în mod liber partenerii cu care să întreţină relaţii sexuale fără a crea vreo diferenţiere care
să aibă la bază vreo probitate morală, din contră insistând să apere, prin prevederea unor
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sancţiuni mai dure, inculpaţii care încalcă libertatea sexuală a persoanelor cele mai vulnerabile,
respectiv minorii.
Nimic din actele şi lucrările dosarului nu este de natură să conducă la ideea că persoana
vătămată a avut o altă conduită decât a unei adolescente, normale de 15 ani, iar faptul că
participa la o petrecere împreună cu colegii unde s-a consumat şi alcool nu este de natură să
conducă la diminuarea răspunderii inculpaţilor, persoane adulte care ştiau că încalcă libertatea
sexuală a unui minor.
Totodată, Curtea reţine că nici susţinerea că D.nu a comunicat imediat organelor de
poliţie faptul că a fost victima unui viol nu prezintă relevanţă juridică în cauză. Astfel, Curtea
apreciază că fiecare persoană reacţionează în mod diferit când este pusă în situaţii extreme, cum
ar fi aceea de a fi victimă a unui viol, aşa cum a fost în cauză persoana vătămată, dar reacţia
acestei persoane nu îi poate fi reproşată acesteia atâta timp cât a fost determinată de şocul sub
imperiul căreia se afla şi faptul că a fost ameninţată de inculpaţi cu privire la consecinţele
negative pe care le va suferi dacă îi va reclama.
În ceea ce priveşte solicitarea inculpaţilor A. şi B., în sensul redozării pedepselor
aplicate pentru infracţiunile pentru care aceştia au fost trimişi în judecată, Curtea reţine că
aceasta este neîntemeiată, în cauză neexistând alte motive sau circumstanţe pentru micşorarea
pedepselor aplicate, şi implicit pentru recalcularea pedepselor rezultante în cazul primului
inculpat.
Astfel, în condiţiile în care inculpatul A., după o înțelegere anterioară cu inculpatul B.,
a condus-o pe persoana vătămată D. de la Școala F1. până în spatele cimitirului ortodox din
satul F1., com. F., sub pretextul că o „salvează” din compania altor tineri, unde, prin
constrângere fizică și psihică, a întreținut raporturi sexuale normale cu persoana vătămată D.
din orașul E., fapta acestuia fiind înlesnită de prezența și acțiunile inculpatului B. care anterior
actului sexual neconsensual a abordat-o pe minoră încercând să o scoată pe aceasta din curtea
unității școlare împotriva voinței acesteia, trăgând-o violent de geacă, aplicându-i o lovitură cu
palma peste față, iar în final fiind prezent în locul unde s-a consumat actul sexual neconsimțit
a ţinut-o de mâini pe victimă în vederea realizării raportului sexual neconsimțit nu poate
conduce la concluzia că se impune micşorarea pedepselor aplicate de prima instanţă.
Prin urmare, împrejurările în care faptele au fost comise, scopul urmărit – acela de a
profita de vulnerabilitatea persoanei vătămate prin inducere în eroare, precum şi de a profita
sexual de aceasta aflată în stare de vădită inferioritate faţă de numărul inculpaţilor – punerea în
pericol a libertăţii şi integrităţii sexuale a victimei, impun un grad de pericol concret specific
activităţii infracţionale care înlătură posibilitatea pentru Curte de a reţine că îndreptarea
inculpaţilor apelanţi s-ar realiza prin aplicarea unor pedepse mai reduse.
Curtea apreciază că, împrejurările invocate de către apelanţii inculpaţi relativ la
persoana acestora (calităţile şi situaţia personală a fiecăruia) nu justifică aplicarea unor pedepse
reduse în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat anterior, în cauză se impune majorarea pedepselor
aplicate
Concluzionând, prin majorarea pedepselor aplicate de prima instanţă, Curtea apreciază
că aceste pedepse sunt de natură să asigure îndreptarea şi resocializarea viitoare a inculpaţilor
apelanţi A. şi B..
Totodată, instanţa de control judiciar reţine că prima instanţă în mod legal şi temeinic a
făcut o diferenţiere a celor doi inculpaţi în momentul în care a stabilit pedepsele cu închisoarea,
având în vedere şi faptul că inculpatul A. nu se afla la primul contact cu legea penală, este mult
mai matur decât celălalt inculpat şi trebuia să conştientizeze mult mai bine consecinţele
negative ale conduitei sale infracţionale. Faţă de aceste aspecte, instanţa de control judiciar
apreciază că nu se impune ca inculpatul A. să fie condamnat la o pedeapsă egală cu inculpatul
B. întrucât s-ar încălca astfel dispoziţiile art.74 C.pen.
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Raportat la toate circumstanţele cauzei şi la cuantumul pedepsei rezultante din prezenta
cauză, Curtea reţine că solicitarea inculpatului apelant B. prin apărătorii săi aleşi de suspendare
sub supraveghere a pedepsei aplicate nu poate fi admisă, nefiind îndeplinite cerinţele prevăzute
de lege.
În ceea ce priveşte modul de soluţionare a acţiunii civile a cauzei, aspect criticat de
persoana vătămată din prezenta cauză, precum şi de inculpatul B., Curtea constată că
reprezentantul legal al minori, respectiv V., a precizat că fiicele sale se constituie parte civilă în
cauză şi că solicită acordarea sumei de câte 30.000 Euro cu titlu de daune morale.
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.”.
În ceea ce privește latura civilă a cauzei, Curtea reţine că prejudiciul moral suferit de
partea civilă D.este evident. Nimeni nu poate contesta durerea suferită de o persoană care este
obligată să întreţină relaţii sexuale împotriva voinţei sale sau care este nevoită să se opună la
încercările de a se întreţine relaţii sexuale cu ea împotriva voinţei sale.
Deşi nu există criterii absolute pentru cuantificarea prejudiciului moral suferit de partea
civilă, Curtea reţine că prin daune morale se înţelege prejudiciul care rezultă dintr-o atingere
adusă intereselor personale şi care se manifestă prin suferinţele fizice sau morale resimţite de
victimă. Aprecierea prejudiciului moral înseamnă cuantificarea tuturor consecinţelor negative
ale faptei ilicite şi a implicaţiilor acesteia pe toate planurile vieţii sociale ale persoanei vătămate.
Prejudiciul moral trebuie apreciat in concreto în funcţie de circumstanţele şi împrejurările
cazului supus judecăţii, având în vedere, atât criterii patrimoniale, cât şi nepatrimoniale, precum
importanţa prejudiciului, tulburările şi neajunsurile suferite de persoana vătămată, precum şi
consecinţele prejudiciului pe plan social, profesional şi familial.
Prin raportare la aceste criterii, indemnizaţia trebuie să fie justă, raţională şi echitabilă,
astfel încât să se asigure efectiv o compensaţie suficientă, dar nu exagerată a prejudiciului moral
suferit. În lipsa unor criterii legale de determinare a cuantumului daunelor morale, întinderea
acestora trebuie stabilită în raport cu gravitatea prejudiciului real şi efectiv produs, acesta fiind
un criteriu obiectiv în aprecierea întinderii daunelor morale.
În ceea ce priveşte daunele morale solicitate, instanţa de control judiciar reţine că
prejudiciul suferit de către persoana vătămată prin încălcarea drepturilor lor subiective
nepatrimoniale (dreptul la integritate fizică şi morală şi la demnitate) este de natură morală,
astfel încât despăgubirile civile pe care instanţa le acordă acestora nu reprezintă o modalitate
de repunere în situaţia anterioara săvârşirii faptelor, ci o modalitate prin care se urmăreşte a se
compensa echitabil valoarea de care a fost privata, în raport de modalitatea în care a resimţit
atingerea demnitaţii şi faţă de împrejurarea că orice durere fizică este resimţită cu ajutorul
creierului, este corticalizată, astfel încât orice durere fizică presupune o suferinţă psihică, de
faptul că libertatea sexuală a părţii vătămate a fost grav afectată prin conduita inculpaţilor.
Faptul că a fost victima unei infracţiuni de viol este cu atât mai mult o experienţă traumatizantă
pentru persoana vătămată cu cât aceasta era minoră, a fost obligată să întreţină relaţii sexuale şi
faptul că s-a aflat în inferioritate numerică faţă de cei doi agresori.
Totodată, instanţa de apel are în vedere la stabilirea cuantumului daunelor morale
cuvenite părții civile suferinţa psihică cauzată de obligarea acesteia de a întreţine relaţii sexuale
cu două persoane care anterior au indus-o în eroare (ţinând cont de faptul că inculpatul B. nu a
reuşit să întreţină relaţii sexuale cu victima doar pentru că a fost anunţat de celălalt inculpat din
cauză că poliţia o caută pe D.), câştigându-i acesteia încrederea prin faptul că i-au spus că o vor
apăra de anumite persoane care urmăresc să o violeze.
Raportându-se la toate aspectele mai sus prezentate, precum şi la împrejurările concrete
ale speţei, aşa cum acestea au rezultat din întreg probatoriul administrat în cauză, în ceea ce le
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priveşte pe părţile civile, Curtea apreciază că suma acordată acestora de către instanţa de fond,
respectiv 10.000 euro nu este suficientă pentru compensarea prejudiciului moral suferit de către
partea civilă şi nu se impune reducerea acestei sume aşa cum a solicitat inculpatul B.
Important de precizat este faptul că despăgubirile băneşti au rolul de a compensa
prejudiciul moral, suferinţele resimţite de partea civilă, fără însă, a tinde să se transforme întrun mijloc de îmbogăţire şi să deturneze această instituţie de la finalitatea sa, astfel încât Curtea
apreciază că suma de 30.000 euro ce a fost solicitată de persoana vătămată este nejustificată.
Astfel, Curtea apreciază că suma de 16.000 euro pentru persoana vătămată D. este în
măsură să compenseze prejudiciul moral încercat de către partea civilă apelantă, fiind un
echivalent rezonabil al suferinţei pricinuite.
În consecinţă, faţă de aspectele menţionate anterior, Curtea, în baza art.421 pct.1 lit.b
C.pr.pen., va respinge apelurile declarate de apelanţii inculpaţi A. şi B. împotriva sentinţei
penale nr.410 din 16.05.2019 a Judecătoriei Rădăuţi, ca nefondate.
În temeiul art.275 alin.2 C.pr.pen., va obliga pe apelanţii inculpaţi A. şi B. să plătească
statului suma de câte 300 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen. va admite apelurile declarate de partea civilă
minoră D.şi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi împotriva sentinţei penale nr. 410 din
16.05.2019 a Judecătoriei Rădăuţi, va desfiinţa, în parte, sentinţa penală sus menţionată şi în
rejudecare, va înlătura din sentinţa apelată în ceea ce îl priveşte pe inculpatul A. dispoziţiile
referitoare la aplicarea art.38 alin.1 C.pen., art.39 alin.1 lit.b C.pen. şi art.44 C.pen.
1. Va majora pedeapsa aplicată inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de la viol
de la 5 ani închisoare la 6 (şase) ani şi 3 (trei) luni închisoare.
În temeiul art. art. 44 C.pen. şi disp. art. 96 al. 4, 5 C.pen. rap. la art. 38 alin. 1, 39 alin.
1 lit. b C.pen., va contopi pedeapsa de 6 ani şi 3 luni închisoare aplicată inculpatului pentru
săvârşirea infracţiunii de viol cu pedeapsa de 1 an aplicată prin sentinţa penală nr. 562 din data
de 8 noiembrie 2016 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. ...../285/2016 în pedeapsa
cea mai grea de 6 (şase) ani şi 3 (trei) luni închisoare, la care va adăuga un spor de 4 (patru)
luni, urmând ca, în final, inculpatul A. să execute o pedeapsă de 6 (şase) ani şi 7 (şapte) luni
închisoare.
2. Va majora pedeapsa aplicată inculpatului B. pentru complicitate la săvârşirea unei
infracţiunii de viol de la 3 ani şi 4 luni închisoare la 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare.
Conform art.422 C.pr.pen. rap. la art.72 alin.1 C.pen. va deduce, în continuare, din
pedepsele principale aplicate inculpaţilor apelanţi prin prezenta decizie, durata arestului
preventiv a acestora de la 16.05.2019 la zi.
Va majora cuantumul daunelor morale acordate părţii civile D. de la 10.000 euro la
16.000 euro sau contravaloarea în lei a acestei sume la data plăţii efective.
Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare
prezentei decizii.

209

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

Drept procesual penal

13. Imposibilitatea inculpatului de revenire asupra cererii sale de aplicare a
procedurii simplificate prevăzută de art. 374 alin. 4 şi art. 375 C.pr.pen. după admiterea
cererii de către instanţa de fond.
Admiterea cererii de judecare a cauzei în procedura simplificată nu conferă
inculpatului un drept la aplicarea minimului special redus cu o treime
Rezumat:
Inculpatul, prin motivele de apel, critică lipsa de diligență a judecătorului fondului în
a verifica dacă el a înțeles consecinţele soluționării cauzei în procedura recunoașterii învinuirii
prev. de art. 375 C.pr.pen., având în vedere că are numai patru clase, coroborat cu faptul că
avocatul ales nu i-a asigurat o apărare efectivă.
Curtea, verificând lucrările dosarului, constată că inculpatul a fost asistat de apărător
ales încă din faza de urmărire penală, în prezența căruia s-a prevalat de dreptul de a nu da
declarație în faza de urmărire penală.
Inculpatul s-a prezentat în instanță, asistat de avocatul ales, iar instanța i-a pus în
vedere inculpatului, în conformitate cu disp. art. 374 alin. 4 C.pr.pen., că poate solicita ca
judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a
înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinută în sarcina sa.
Totodată, i s-au adus la cunoștință dispoziţiile art. 396 alin. (10) C.pr.pen., care prevăd că în
caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege
în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime.
Inculpatul a precizat instanţei că este de acord să se prevaleze de procedura
simplificată, arătând că recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor reținute în sarcina lui prin
actul de sesizare și a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate la urmărirea
penală. La solicitarea apărătorului ales, pentru a depune înscrisuri în circumstanțiere, și apoi
pentru a achita o parte din prejudiciu, cauza a fost amânată. În toată această perioadă,
inculpatul nu a invocat vreun viciu de procedură. Din studierea încheierilor de ședință de la
instanța de fond nu se remarcă o situație contradictorie sau conflictuală între inculpat și
apărătorul ales.
La dezbaterea cauzei în fond, procurorul a prezentat situația de fapt, încadrarea
juridică și prejudiciul cauzat, apărătorul inculpatului a solicitat reținerea în favoarea acestuia
a circumstanțelor atenuante prev. de art. 75 C.pen. și reducerea pedepsei conform art. 396
alin. 10 Cod de procedură penală și art. 76 C.pen., iar ca modalitate de executare a considerat
că suspendarea executării pedepsei rezultante îl va determina pe inculpat să dea dovadă de
bună-credință și să achite din prejudiciu pe cât posibil. Inculpatul, în ultimul cuvânt, și-a luat
angajamentul să plătească în continuare din prejudiciul stabilit.
Se observă astfel că inculpatului i-au fost respectate toate drepturile procesuale, iar
prin admiterea cererii de a fi judecat în procedura recunoașterii învinuirii nu i s-a adus nicio
vătămare, instanța apreciind că la dosar sunt suficiente și concludente probe, pe care
inculpatul nu le-a contestat sub aspectul legalității în procedura de cameră preliminară.
După cum rezultă din hotărârea apelată, au fost aduse la cunoştinţă inculpatului
dispoziţiile art. 374 alin. 4 şi art. 375 din noul Cod de procedură penală, cu asigurarea tuturor
garanţiilor procesuale privind dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare. Astfel,
instanţa de fond a adus la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile care reglementează procedura în
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cazul recunoaşterii învinuirii, consecinţele, precum şi efectele pe care le produce, în prezenţa
apărătorului ales al inculpatului.
Instanţa de fond a atras atenţia inculpatului prezent la judecată asupra tuturor
consecinţelor ce decurg din alegerea procedurii recunoaşterii învinuirii, dând citire, în sinteză,
rechizitoriului pe care i l-a comunicat în procedura camerei preliminare, procedând la
ascultarea inculpatului sub aspectul recunoaşterii faptelor descrise în actul de sesizare.
Această ascultare a inculpatului cu privire la recunoaşterea vinovăţiei nu are natura juridică
a unui mijloc de probă, ci reprezintă o activitate procesuală obligatorie în vederea stabilirii
cadrului procesual, fiind plasată în momentul chestiunilor prealabile admiterii cererii de
judecare potrivit procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 şi art. 375 C.pr.pen.. Caracterul
obligatoriu al acestei activităţi procesuale este corelativ dreptului inculpatului de a opta pentru
procedura simplificată. Textul de lege prevede ascultarea inculpatului, iar nu audierea
acestuia după procedura de drept comun, astfel încât neconsemnarea unei declarații în care
inculpatul să-și expună punctul de vedere cu privire la faptele reținute în rechizitoriu, nu poate
fi considerată împotriva legii, de vreme ce a recunoscut faptele așa cum erau reținute în actul
de sesizare.
După ascultarea inculpatului, instanţa de fond a admis cererea de judecare potrivit
procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 şi art. 375 C.pr.pen.. După acest moment, inculpatul
nu mai poate renunţa pe parcursul procesului penal asupra opţiunii sale de a fi judecat potrivit
procedurii simplificate (în cazurile în care legiuitorul a dorit să prevadă o asemenea
posibilitatea de revenire a prevăzut-o în mod expres: de pildă, renunţarea la apel). Totodată,
prin recunoaşterea faptelor în modalitatea în care au fost descrise în actul de sesizare,
inculpatul a recunoscut implicit şi cuantumul prejudiciului produs prin comiterea acestora,
astfel încât, în mod corect, instanţa de fond s-a raportat în stabilirea încadrării juridice a
faptelor de evaziune fiscală la această valoare.
Ca urmare, Curtea consideră că motivul de apel prin care inculpatul invocă faptul că
nu a înțeles ce înseamnă procedura recunoașterii învinuirii, iar apărătorul său ales nu i-a
explicat care sunt consecințele, în special asupra obligării sale la acoperirea prejudiciului,
neasigurându-i o apărare efectivă, este vădit nefondat, nefiind îndeplinite condițiile privind
vicierea consimțământului său.
Nemulțumirea inculpatului are mai degrabă ascendență în pronunțarea unei pedepse
cu executare de către instanța de fond, însă este de menţionat că judecarea potrivit procedurii
simplificate nu conferă inculpatului un drept la aplicarea minimului special al pedepsei redus
cu o treime, instanţa de judecată procedând la individualizarea pedepsei prin raportare la
criteriile prevăzute de art. 72 din Codul penal vechi, având în vedere noile limite speciale, ca
urmare a aplicării art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală. Deopotrivă, inculpatul nu
dobândeşte un drept la obţinerea suspendării sub supravegherea executării pedepsei.
(Decizia nr. 222 din 26.02.2019, dosar nr. 7220/86/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 237 din 11.10.2018 a Tribunalului Suceava, s-au dispus:
I. A fost condamnat inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii de refuz nejustificat de
a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor
financiare în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. și art.396 alin.10 Cod de procedură penală, la pedeapsa de 1 an
închisoare. În temeiul art.71 C.pen. din 1969, s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor
prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. 1969 (cu referire la dreptul de a
fi administrator sau asociat într-o societate comercială) pe durata executării pedepsei principale.
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II. A fost condamnat inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,
prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din
1969, art. 5 alin. 1 C.pen. și cu aplic. art.396 alin.10 C.pr.pen., la pedeapsa de 4 ani închisoare
și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b,c C. pen.
1969,cu referire la dreptul de a fi administrator sau asociat într-o societate comercială. În
temeiul art.71 C.pen. din 1969, s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.
64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. 1969 (cu referire la dreptul de a fi administrator
sau asociat într-o societate comercială) pe durata executării pedepsei principale.
III. A fost condamnat inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani,
prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969,
art. 5 alin. 1 C.pen. și art.396 alin.10 Cod de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În temeiul art.71 C.pen. din 1969, s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de
art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. 1969 (cu referire la dreptul de a fi administrator
sau asociat într-o societate comercială) pe durata executării pedepsei principale.
În temeiul art. 33 lit.a şi art. 34 alin.1 lit. b C.pen. din 1969, s-a constatat că cele trei
infracţiuni sunt concurente, s-au contopit pedepsele stabilite anterior, urmând ca inculpatul să
execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de
art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. 1969 (cu referire la dreptul de a fi administrator
sau asociat într-o societate comercială).
În temeiul art. 71 C.pen. din 1969, s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor
prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b, c C. pen. 1969 (cu referire la dreptul de a fi
administrator sau asociat într-o societate comercială) pe durata executării pedepsei principale.
În temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 C.pr.pen., s-a admis în parte acţiunea civilă
formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice - Administrare Judeţeană a Finanţelor Publice şi, pe
cale de consecinţă, s-a dispus obligarea inculpatului A. la plata sumei de 2.779.972 lei (rest
neachitat), reprezentând impozit pe profit şi TVA, sumă la care se vor calcula dobânzi şi
penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală de la data scadenţei până la data
plăţii efective a debitului principal.
În temeiul art. 404 alin.4 lit. c Cod de procedură penală s-a menţinut măsura asiguratorie
a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 555/P/2012 din data de 05.09.2017 a Parchetului de
pe lângă Tribunalul Suceava asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpatului A.,
menţionate în ordonanţă.
La data rămânerii definitive a sentinţei de condamnare s-a dispus a se comunica
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului.
S-a constatat că SC B. SRL a fost radiată din registrul comerţului.
Inculpatul A. a fost obligat să plătească statului suma de 1000 lei reprezentând cheltuieli
judiciare, din care suma de 500 de lei din cursul urmăririi penale şi suma de 500 lei din cursul
judecăţii.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul Suceava a reţinut că prin rechizitoriul nr.
../P/2012 din data de 13.10.2017, emis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, s-a
dispus trimiterea în judecată a inculpatului A., pentru săvârşirea, în concurs conform
prevederilor art. 33 lit. a C.pen. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen., a infracţiunilor de:
- refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul
împiedicării verificărilor financiare în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de art. 4
din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în perioada
ianuarie – iulie 2012 şi la data de 31.07.2012, organele de control ale Gărzii Financiare s-au
prezentat în mod repetat la sediul S.C. C. S.R.L. în vederea unor verificări financiar-fiscale, dar
la sediul declarat al persoanei juridice nu a fost găsită nicio persoană, iar în luna august 2012
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inculpatul, în calitate de administrator, a refuzat să se prezinte cu documentele contabile ale
societăţii, deşi a fost somat legal în acest sens;
- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în calitate de
administrator de fapt şi de drept al S.C.C. S.R.L., în cursul anului 2012, în mod repetat şi în
realizarea aceleiași rezoluţii infracţionale, a omis evidenţierea în actele contabile ori în alte
documente legale, a operaţiunilor comerciale de livrare bunuri provenite din achiziţii interne
sau intracomunitare şi a veniturilor realizate în sumă de 10.057168, prin care a prejudiciat
bugetul de stat cu suma de 2.786.572 lei, din care 372.850 lei reprezintă impozit pe profit şi
2.413.722 lei reprezintă TVA .
- spălare de bani, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.
41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că în perioada ianuarieseptembrie 2012, în calitate de administrator al S.C. C. S.R.L., a dispus schimbarea sau
transferul unor sume de bani din contul societăţii, cunoscând că provin din săvârşirea
infracţiunilor de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor
bunuri, dar a şi deţinut sau folosit sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de
infracţiuni, dispunând astfel de suma de 2.786.572 lei provenită din săvârşirea infracţiunii de
evaziune fiscală, respectiv acesta a retras numerar şi a folosit banii în interes personal, a
transferat bani în contul personal, a efectuat plata mărfurilor achiziţionate cu o parte din suma
de menţionată.
Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Suceava sub nr. .../86/2017.
Prin Încheierea din data de 09.01.2018, pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară
de la Tribunalul Suceava în dosarul nr. ../86/2017/a1, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea
din 29.01.2018, în temeiul art. 346 alin. 1 C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei
cu rechizitoriul nr. .../P/2012, emis la data de 13.10.2017, de către Parchetul de pe Tribunalul
Suceava, privind pe inculpatul A., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală.
Totodată, s-a dispus începerea judecăţii privind pe inculpatul A., pentru săvârşirea
infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în
scopul împiedicării verificărilor financiare în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prev. de
art. 4 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., evaziune fiscală, prev. de art. 9
alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5
alin. 1 C.pen. şi spălare de bani, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea prevederile
art. 33 lit. a C.pen. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen..
La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii actului de
sesizare, tribunalul a adus la cunoştinţa inculpatului A. dispoziţiile art. 374 alin 4 C.pr.pen.
raportat la art. 396 alin 10 C.pr.pen., privind judecata în procedură simplificată, precum şi
soluţiile posibile ca urmare a acestei proceduri.
Inculpatul A. a arătat că recunoaşte săvârşirea faptelor, astfel cum au fost reţinute în
rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire
penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. Inculpatul a arătat că în cazul în care va fi găsit
vinovat este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Tribunalul a admis cererea formulată de inculpatul A. privind judecarea în procedura
recunoașterii învinuirii prevăzută de art. 374 alin 4 C.pr.pen., raportat la poziţia procesuală
adoptată de acesta, în sensul că a recunoscut faptele astfel cum au fost reţinute în rechizitoriu,
susţinerile acestuia fiind consemnate într-un proces-verbal separat ataşat la dosar.
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În cursul cercetării judecătoreşti Statul Român, prin A.N.A.F., a arătat că îşi menţine
cererea de constituire ca parte civilă, formulată în cursul urmăririi penale, cu suma totală de
2.786.722 lei.
Totodată, partea civilă a solicitat introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă
civilmente a SC C. SRL (actualmente SC B. SRL) şi obligarea acesteia în solidar cu inculpatul
la repararea prejudiciului produs bugetului general consolidat.
Potrivit rezoluţiei judecătorului de cameră preliminară din 24.X.2017 dată în dosarul nr.
../86/2017/a1, având în vedere că potrivit relaţiilor furnizate de O.R.C. a rezultat că SC B. SRL
a fost radiată, s-a dispus ca aceasta să nu mai fie introdusă în cauză în calitate de parte
responsabilă civilmente.
La cererea inculpatului, prin apărător, s-a administrat proba cu înscrisuri în
circumstanţiere, vizând o serie de chitanţe emise de M.F.P. – Trezoreria mun., cu care a făcut
dovada că a achitat o parte din prejudiciul cauzat bugetului de stat.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul Suceava a reţinut aceeaşi
situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare al instanţei.
Astfel, la data de 26.11.2012 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
dosarul penal nr. ../P/2012, ca urmare a sesizării penale formulate de către ANAF - Garda
Financiară, împotriva reprezentanţilor SC C. SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale, constând în aceea că reprezentanţii societății nu au înregistrat în
evidenţa contabilă venituri în sumă de 6.594.019 lei, în acest mod sustrăgându-se de la plata
către bugetul de stat a impozitului pe profit în sumă de 95.913 lei şi a TVA în sumă de 1.582.565
lei.
De asemenea, s-a arătat că ianuarie – iulie 2012 şi la data de 31.07.2012 organele de
control ale Gărzii Financiare s-au prezentat în mod repetat la sediul S.C. C. S.R.L. în vederea
unor verificări financiar-fiscale, dar la sediul declarat al persoanei juridice nu a fost găsită nicio
persoană, iar administratorul A. a refuzat să se prezinte cu documentele contabile ale societăţii,
deşi a fost somat legal în acest sens.
Potrivit datelor rezultate din raportul de inspecţie fiscală nr. ... din 05.03.2013 al ANAF
– A.J.F.P., organele de control fiscal au stabilit un prejudiciu suplimentar în sumă de 1.264.649
lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 239.862 şi TVA în sumă de 1.024.787 lei.
Potrivit datelor furnizate de ONRC, S.C. C. SRL, a fost înfiinţată la data de 14.12.2011,
sediul social declarat fiind în ..., asociat şi administrator fiind numitul A., domiciliat ...,
societatea având ca obiect principal de activitate comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al
materialelor de construcţii şi echipamente sanitare.
La data de 05.07.2012 a fost cooptat în societate, în calitate de coasociat, numitul D.,
din mun. .., care a fost numit şi administrator al societăţii.
Urmare cererii formulate la data de 16.07.2012 de inculpatul A. la Oficiul Registrului
Comerţului, denumirea SC.C. SRL a fost schimbată în SC B. SRL, a ieşit din societate
inculpatul A., iar sediul social a fost schimbat în mun. ... Menţiunile privind schimbarea
denumirii societăţii, a administratorului şi a sediului social au fost înscrise la Oficiul Registrului
Comerţului la data de 18.01.2013, iar SC B. SRL a primit un nr. de înmatriculare nou în registrul
comerțului, respectiv J6/28/2013.
Astfel, la data de 19.01.2013, S.C. C. S.R.L. a fost radiată ca urmare a schimbării
denumirii, dar şi a sediului social în alt judeţ. De asemenea, în luna iunie 2014 şi SC B. SRL a
fost radiată în baza sentinţei civile nr. ... din 03.06.2014 a Tribunalului Bistriţa Năsăud.
Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că şi ulterior datei de
16.07.2012, inculpatul A. a fost cel care s-a ocupat în fapt de administrarea acesteia în tot cursul
anului 2012.

214

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

D. a fost de acord ca, în schimbul câtorva sute de lei, să preia părţile sociale ale firmei,
dar nu a desfăşurat activităţi de administrare a societății preluate şi nici nu a intrat în posesia
documentelor contabile ale acesteia sau ale bunurilor care figurau în stoc la data preluării,
primind pentru acest serviciu suma de 300 lei de la inculpatul A.
Întrucât documentele contabile ale S.C. C. SRL nu au fost identificate şi nu au fost puse
la dispoziţia organelor de control fiscal, verificarea şi controlul efectuat de comisarii Gărzii
Financiare şi inspectorii fiscali din cadrul ANAF Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
au avut la bază informaţiile furnizate de baza de date informatizată a ANAF.
Echipa de inspecţie fiscală a determinat baza de impunere a impozitului pe profit prin
estimare conform prevederilor art. 67, alin. 1 şi 2 lit. b din O.G. nr. 92/2003 republicată, prin
utilizarea metodei fluxurilor de trezorerie, reglementată de art. 2 lit. b din OMFP nr. 3389/2011
privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere.
De asemenea, echipa de inspecţie fiscală a efectuat verificarea prin analiza încasărilor
şi plăţilor efectuate prin conturile deschise la Banca E. - Sucursala şi la Banca F. – Sucursala,
prin stabilirea mişcărilor disponibilităţilor băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi
utilizarea lor, prin compararea încasărilor şi plăţilor efectuate cu sumele înscrise în Declaraţiile
recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, cod 390, în Declaraţiile
informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, cod 394, şi
în Deconturile de TVA, cod 300, depuse de contribuabil în perioada vizată de inspecţia fiscală.
Inspectorii antifraudă detaşaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava au întocmit
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică pe baza declaraţilor informative menţionate mai sus
coroborate cu datele privind tranzacţiile financiare efectuate de S.C. C. SRL, date obţinute de
la unităţile bancare în baza mandatelor de supraveghere tehnică nr. 2/1, nr. 2/2, nr. 2/3 din
05.01.2016 emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava, dar şi cu
documentele de evidenţă contabilă (facturi, chitanţe) puse la dispoziţie de o parte dintre
partenerii cu care S.C. C. SRL a derulat relaţii comerciale.
Potrivit art. 10 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 răspunderea pentru organizarea şi
conducerea contabilităţii la societăţile comerciale revine administratorului, iar potrivit art. 6 din
acelaşi act normativ, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în
momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate,
dobândind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care au stat la
baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat
şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
Cu privire la săvârşirea infracţiunii de refuz nejustificat de a prezenta organelor
competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor financiare în termen de cel
mult 15 zile de la somaţie, prev. şi ped. art. 4 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1
C.pen., Tribunalul Suceava a reţinut următoarea situaţie de fapt.
În perioada 31.07. – 01.11.2012, comisari din cadrul Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană
au efectuat un control operativ cu privire la activitatea desfăşurată de S.C. C. SRL, iar în vederea
efectuării acestuia s-au deplasat la data de 31.07.2012 la sediul societăţii din ..., dar la adresa
menţionată nu au identificat nicio persoană. Ca urmare, prin mandat poştal a fost trimisă
invitaţia nr. 0303650/31.07.2012 numitului D. la sediul S.C. C. SRL. De asemenea, prin mandat
poştal a fost trimisă şi invitaţia nr. 0303952/03.08.2012 inculpatului A. la sediul firmei, unde
acesta are şi domiciliul. Celor doi li s-a solicitat să se prezinte la data de 10.08.2012 la organele
de control fiscal cu documentele financiar-contabile ale societăţii.
La data de 10.08.2012 la sediul Gărzii Financiare s-a prezentat soţia inculpatului A., care
a comunicat organelor de control fiscal că soţul său nu se află în localitate şi nu a prezentat
documentele contabile ale SC C. SRL. Totodată, aceasta a precizat că soţul său nu are
documentele contabile ale societăţii. Acesteia i s-a înmânat de către organele de control fiscal
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o nouă invitaţie pentru data de 15.08.2012, prin care i se solicita inculpatului A. să prezinte
documentele financiar-contabile ale societăţii, invitaţie căreia inculpatul nu i-a dat curs.
Cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit.
b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 alin. 1
C.pen., Tribunalul Suceava a reţinut următoarea situaţie de fapt:
1. Organele de control fiscal şi inspectorii antifraudă care au întocmit raportul de
constatare tehnico-ştiinţifică au stabilit stocul scriptic de mărfuri aflate în gestiunea S.C. C.
SRL la data de 30.06.2012, pe baza datelor şi informaţiilor preluate din declaraţiile cod D 300
şi D 390, depuse de către societate, prin inculpatul A., pentru perioada ianuarie – iunie 2012.
Stocul scriptic de mărfuri a fost determinat pe baza valorilor declarate de inculpatul A.
în declaraţiile cod D 300 (care sunt certe şi confirmate), depuse la organul fiscal competent în
perioada ianuarie – decembrie 2012, stocul fiind compus din valorile declarate ale achiziţiilor
interne în sumă de 7.005.772 lei, valorile declarate ale achiziţiilor intracomunitare în sumă de
4.925.864 lei şi valorile declarate ale livrărilor interne în sumă de 6.464.278 lei, valori fără
adaos comercial şi TVA (7.005.772+4.925.864-6.464.278 =5.467.358).
Astfel la 30.06.2012, societatea comercială avea un stoc de marfă în valoare de 5.467.358
lei (anexa 2 la suplimentul raportului de constatare tehnico-științifică), la care se adăugă adaosul
comercial practicat, stabilit de către organul de control fiscal la 10%, aplicat asupra valorii
mărfii, respectiv în sumă de 546.736 lei, deci un stoc scriptic total în valoare de 6.014.094 lei
şi un TVA aferent de colectat în sumă de 1.443.383 lei (anexa 2 la suplimentul raportului de
constatare tehnico-științifică).
Având în vedere faptul că inculpatul nu a prezentat la control evidenţa contabilă a
societăţii, iar bunurile nu au fost identificate, s-a considerat că acestea au fost comercializate
(vândute) fără să fie înregistrate în evidenţa contabilă veniturile rezultate din comercializarea
lor şi fără să se determine şi să se declare la organul fiscal competent impozitele şi taxele
aferente de plată la bugetul de stat.
Adaosul comercial aferent stocului de marfă determinat, în sumă de 546.736 lei, s-a
considerat ca bază impozabilă suplimentară pentru impozitul pe profit. A rezultat aşadar un
impozit pe profit suplimentar de plată în sumă de 87.418 lei (546.736 x 16%) şi o TVA
suplimentară aferentă vânzărilor în sumă de 1.443.383 lei (6.014.094 x 24%), fiind cauzat un
prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 1.530.861 lei.
Faptul că inculpatul a comercializat mărfurile cu care figura în stoc a rezultat din faptul
că ultimele achiziţii intracomunitare au avut loc în data de 20.06.2012, iar stocul a fost calculat
prin raportare la data 30.06.2012, având în vedere că în lunile următoare nu au mai fost declarate
vânzări de mărfuri. Mai mult, S.C. C. SRL nu a dispus niciodată de spaţii de depozitare adecvate
pentru mărfuri din această categorie (fier beton) şi pentru o cantitate de o valoare atât de mare
şi nici nu a făcut în vreun fel dovada că mărfurile ar fi fost transportate şi stocate pe o perioadă
mai mare la sediul firmei sau în alt loc.
Inculpatul a încercat să acopere vânzarea fără documente a mărfurilor din stoc printr-o
operaţiune de stornare, operaţiune ce nu a avut loc în fapt. Astfel, organele de control fiscal au
determinat aprovizionările cu mărfuri în perioada ianuarie-iunie 2012, de către SC C. SRL, de
la furnizorii SC G. SRL (CUI ..) şi SC H. SRL (CUI ...), după cum urmează:
Denumire
.
furnizor
0 1
SC1H. SRL
SC2H. SRL

CUI
furnizor

Data/perioada
aprovizionare

Valoare
produs

Valoare
TVA

Total
Valoare

2
28423108
28423108

3
ianuarie 2012
februarie 2012

4
293415.00
259087.00

5
70420.00
62181.00

6
363835.00
321268.00
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SC3G. SRL
SC4G. SRL
SC5G. SRL
SC6G. SRL
Total
Total general

29194827
29194827
29194827
29194827

martie 2012
aprilie 2012
mai 2012
iunie 2012

552502.00
608136.00
1099643.00
1101039.00
3527041.00
6335859.00
6888361.00

132601.00
145953.00
263914.00
264249.00
846490.00
1520606.00
1653207.00

685103.00
754089.00
1363557.0
1365288.0
4373531.0
7856465.0
8541568.0

În total au fost declarate achiziţii de la cele două societăţi în valoare totală de 8.541.568
lei, inclusiv TVA, din care 6.888.361 lei reprezintă valoarea mărfii şi 1.653.207 lei reprezintă
TVA aferentă.
În decontul privind taxa pe valoarea adăugată pentru luna iulie 2012, depus la ANAF
sub nr. de înregistrare FSVSUCA-.. din 28.08.2012 de către inculpatul A., acesta a declarat o
operaţiune de stornare, respectiv de regularizare a achizițiilor de mărfuri (în minus) cu sumă
netă de 6.924.047 lei (şi TVA deductibilă aferentă de 1.661.771 lei), prin care anulează, pe
cumulat atât achizițiile şi TVA dedusă de la SC G. SRL, cât şi achiziţiile şi TVA dedusă de la
SC H. SRL, cu o diferenţă deductibilă la baza impozabilă de 117.411 lei (rezultată din valoarea
declarată a achiziţiilor interne de 7.005.772 – valoarea declarată a achiziţiilor de la cele două
societăţi 6.888.361) şi la TVA deductibilă de 28.178 lei (rezultată din valoarea TVA aferentă
achiziţiilor interne declarate de 1.681.385 – valoarea TVA aferentă achiziţiilor de la cele două
societăţi 1.653.207).
Această operaţiune nu figura într-o factură, ci doar într-o declaraţie a inculpatului în
decontul privind taxa pe valoarea adăugată. Din baza de date informatizată a ANAF, nu a reieşit
că cele două firme cărora s-ar adresa operațiunile de stornare ar fi luat la cunoştinţă de aceste
modificări care trebuiau înscrise în nişte facturi şi transmise imediat furnizorilor de fapt pentru
luare la cunoştinţă şi pentru ca aceştia să declare, la rândul lor, organelor fiscale modificările
intervenite. Acest artificiu contabil a fost folosit doar pentru a justifica stocul scriptic de marfă
care, în fapt, a fost comercializat fără documente legale.
Din aceste considerente, operaţiunea de stornare a mărfurilor în valoare de 6.924.047
lei, cu TVA în sumă de 1.661.771 lei, nu a fost luată în considerare, având în vedere că valoarea
acesteia ar reprezenta aproximativ valoarea tuturor achiziţiilor de pe piaţa internă în cele şase
luni de activitate, care, în fapt, a avut cifra de 7.005.772 lei (anexa 2 la suplimentul raportului
de constatare tehnico-științifică).
În procesul-verbal de control nr. .. din 01.11.2012, inspectorii fiscali au constatat că S.C.
C. SRL figura în evidenţe cu un stoc de marfă în valoare de 6.594.019 lei (calculat la preţ de
livrare, inclusiv adaos comercial de 10 %), iar aceştia au considerat că stocul a fost
comercializat, consecinţa fiscală fiind neînregistrarea unui impozit de profit de 95.913 lei şi a
TVA de 1.582.565 lei. Aceeaşi situaţie a fost reţinută şi în raportul de inspecţie fiscală nr. FSV195 din 05.03.2013, fiind confirmat faptul că inculpatul datorează sume la bugetul de stat ca
urmare a comercializării stocului de marfă. La stabilirea stocului de marfă, organele de inspecţie
fiscală din cadrul Gărzii Financiare şi A.N.A.F. au avut în vedere valorile declarate de inculpat
în declarațiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul
naţional, cod 394, însă inspectorii antifraudă au luat în considerare declarațiile privind
deconturile de TVA, cod 300, apreciate ca fiind certe şi confirmate.
În ceea ce priveşte declararea la organele fiscale a operaţiunii comerciale de stornare a
unei cantităţi de marfă, faptul că această operaţiune nu a avut loc în realitate, a rezultat nu numai
din raţionamentele şi probele menţionate mai sus, ci şi din declaraţia martorului I., administrator
al SC G. SRL. Acesta a relatat că a înfiinţat societatea în luna octombrie 2011 şi că nu a derulat
tranzacţii comerciale cu SC C. SRL, respectiv nu a livrat mărfuri către această societate.
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Martorul a mai precizat că în legătură cu SC G. SRL şi operaţiunile comerciale care par a fi
derulate de această societate cu alte societăţi din ţară, a dat declaraţii la DIICOT – Serviciul
Teritorial Suceava, în dosarul nr. 45D/P/2012, dosar la care a depus şi documentele contabile
ale societăţii. De asemenea, martorul a arătat că nu îl cunoaşte pe inculpatul A.Deşi veridicitatea
achiziţiilor efectuate de la SC G. SRL nu a fost pusă la îndoială, fiind operaţiuni declarate şi de
această din urmă societate, a fost cert că operaţiunea de stornare n-a avut loc, nefiind întocmite
facturi fiscale şi neavând loc predări de bunuri între cele două firme.
Martorul D. a arătat în declaraţia dată la 11.08.2015 că în anul 2012, prin intermediul
unui membru al familiei ... din mun. J., l-a cunoscut pe inculpatul A. care l-a întrebat dacă este
de acord să preia o societate comercială ce are ca obiect de activitate comerţul cu materiale de
construcţii, promiţându-i-se în schimb suma de 300 lei pentru acest serviciu. Atât persoana din
J., cât şi inculpatul, au motivat această solicitare prin faptul că inculpatul nu mai are act de
identitate şi că „nu se va întâmpla nimic rău”. Martorul a relatat că s-a deplasat în mun.
împreună cu inculpatul şi cu încă o persoană, al cărei nume nu îl cunoaşte şi a semnat nişte
documente fără a putea preciza ce reprezentau acestea. A primit de la inculpat, în două rânduri,
suma de câte 150 lei şi cunoaşte că societatea preluată şi-a schimbat denumirea în S.C. B S.R.L.,
nu a primit de la inculpat niciun act al societăţii, ştampile sau bunuri şi nu a desfăşurat nici o
activitate comercială în calitate de administrator al acestei societăţi.
La data audierii, inculpatul a depus la dosar un proces-verbal de predare-primire cu nr.
1 din 16.07.2012, în care se atesta predarea către asociatul D. a actelor contabile ale societăţii
de la înfiinţare până la data de 16.07.2012, precum şi situaţia valorică şi cantitativă a stocurilor
de marfă, actele societăţii, contracte furnizori, procese-verbale, situaţia certificatelor de
garanţie, chitanţiere, facturier, ştampilă.
Deşi în procesul-verbal de predare-primire din 16.07.2012 s-a făcut vorbire doar despre
predarea documentelor contabile, chiar şi această menţiune este nereală, procesul-verbal
întocmit constituind un act de pregătire pentru înlăturarea răspunderii cu privire la modul de
gestionare a activităţii societăţii de către inculpat şi pentru a se justifica nepunerea
documentelor contabile la dispoziţia organelor fiscale sau de urmărire penală. Astfel, acest lucru
nu a rezultat numai din declaraţia martorului D., ci şi din faptul că procesul-verbal menţionat
nu era însoţit de o listă de inventariere a stocului de mărfuri şi a altor bunuri aflate în patrimoniul
societăţii sau de o predare ulterioară a bunurilor care au rămas în posesia inculpatului.
2. În perioada ianuarie 2012 – iunie 2012, inculpatul A., în calitate de administrator al
SC C. SRL a efectuat mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri, respectiv în sumă de
7.185.362 lei (echivalent în valută cu 1.674.737 euro) după cum urmează: în sumă de 4.137.083
lei (935.593 euro) de la firmele ... Italy, CF: IT ..., în sumă de 2.187.367 lei (248.017 euro) de
la ... Grecee, CF: EL .., şi în sumă de 860.912 lei (248.017 euro) de la ... Bulgary, CF: BG
200615066.
Au fost identificate toate documentele CMR (scrisoare de transport internaţională)
aferente achiziţiilor efectuate în perioada aprilie-iunie 2012, perioadă în care au fost efectuate
un număr de 66 transporturi intracomunitare de ciment, cărămidă, ţiglă, fier beton, etc. Pentru
perioada ianuarie-martie 2012 nu au fost identificate CMR-urile, din declaraţiile cod D 390 şi
D300, reieşind faptul că în această perioadă SC C. SRL a efectuat achiziţii intracomunitare în
sumă de 1.173.581 lei, din care s-au declarat achiziţii în suma de 613.244 lei conform declaraţiei
cod D 300.
Valoarea livrărilor efectuate de către partenerul furnizor din statul membru a fost
considerată certă, datele fiind obţinute din Declaraţiile recapitulative privind livrările/
achiziţiile intracomunitare de bunuri, cod D 390 şi Raportul generat din sistemul VIES.
Informaţiile comunicate prin intermediul declaraţiei D 300 depusă de cumpărătorul
român, inculpatul A., au fost considerate date certe, deoarece sunt date care au fost comunicate
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voluntar de către administratorul societăţii. Au fost luate în calcul cifrele declarate prin cele
două documente (decontul de TVA, D 300, şi raportul VIES) întrucât acestea reprezintă
declaraţii cu caracter fiscal, iar după depunere acestea devin obligatorii, iar în baza lor se pot
emite decizii de impunere, conform art. 95 alin. 1 şi 4 şi art. 102, alin. 1 şi 2, din Legea nr.
207/2015, privind Codul de procedură fiscală.
Astfel, în Deconturile de TVA, cod 300, depuse de contribuabil în perioada vizată de
inspecţia fiscală, inculpatul a declarat achiziţii intracomunitare de bunuri în sumă de 4.925.864
lei. Ca urmare, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nu au fost declarate organelor
fiscale achiziţii intracomunitare de bunuri în sumă totală de 2.259.498 lei (7.185.362 4.925.864), cu un TVA aferent de 542.280 lei (2.259.498 x 24%).
Având în vedere că aceste bunuri au fost achiziţionate în perioada ianuarie 2012 – iunie
2012 şi nu au fost identificate bunuri existente fizic în gestiunea SC C. SRL, s-a considerat că
aceste bunuri (mărfuri) au fost comercializate, veniturile realizate nefiind înregistrate în
evidenţa contabilă a societăţii comerciale. Implicit nu au fost determinate impozitele şi taxele
aferente acestor venituri şi nici nu au fost declarate organelor de control fiscal competente
obligaţiile de plată către bugetul de stat.
Astfel, s-a stabilit valoarea mărfurilor provenite din achiziţii intracomunitare care nu au
fost înregistrate şi declarate de inculpat, rezultând o bază de impozitare în suma de 2.485.448
lei prin aplicarea unui adaos comercial de 10 % (2.259.498 x 10% + 2.259.498), cu o TVA de
colectat în sumă de 596.508 lei (2.485.448 x 24%). Impozitul pe profit determinat este în sumă
de 36.152 lei (225.950 x 16%).
În acest mod s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 632.660 lei, din care
impozit pe profit în sumă de 36.152 lei şi TVA în sumă de 596.508 lei.
Faptul că mărfurile provenite din achiziţii intracomunitare au fost comercializate a
rezultat şi din declarațiile celor care au efectuat transporturile şi care au arătat că mărfurile erau
descărcate direct la diverse societăţi din judeţ, la descărcare asistând de cele mai multe ori
inculpatul.
Astfel, din declaraţia martorului K. a rezultat că era administrator al SC ...SRL, societate
care a fost înfiinţată în anul 2009, cu sediul social în mun. .., având ca obiect de activitate
transporturi rutiere de mărfuri interne şi internaţionale. Acesta a arătat că în luna iunie 2012 a
fost contactat telefonic de o persoană care i-a solicitat efectuarea unui transport de marfă din
Grecia, respectiv o cantitate de fier beton pe care a încărcat-o din oraşul V..de la firma ... Marfa
a fost transportată în comuna .., la sediul SC ... SRL, iar pentru serviciul prestat a fost întocmită
factura fiscală nr. 28 din 05.06.2012, iar contravaloarea a fost achitată în numerar la data
descărcării, fiind emisă chitanţa nr. 83 din 05.06.2012. Un alt asemenea transport a fost efectuat
la data de 20.06.2012, fiind întocmită factura fiscală nr. 30 şi emisă chitanţa nr. 85 din
20.06.2012. Martorului i-a fost prezentată o fotografie a inculpatului A., acesta identificându-l
ca fiind persoana cu care s-a întâlnit în legătură cu transporturile efectuate din Grecia. De
asemenea, martorul a relatat faptul că atât inculpatul A., cât şi alte persoane de etnie romă care
îl însoţeau pe acesta, l-au angajat pentru efectuarea unor transporturi similare, transporturi care
erau efectuate pentru alte societăţi administrate de aceştia, respectiv SC ... SRL, SC. ... S.R.L...
Martorul L. a arătat că era administrator la S.C. ..S.R.L., cu sediul social în comuna ..,
şi obiect principal de activitate transport intern şi internaţional de mărfuri. Acesta a relatat că la
data de 29.05.2012, în timp ce se afla cu un camion cu remorcă în Grecia, a fost contactat
telefonic de o persoană, al cărui nume nu l-a reţinut, care i-a solicitat efectuarea unui transport
de marfă pe ruta V – .... A încărcat marfa de la ... Grecee, respectiv 22 tone produse din fier,
CMR-ul fiind întocmit pe S.C. C. SRL, al cărui reprezentant i-a indicat locul de descărcare ca
fiind un depozit din jud. (martorul nu-şi mai aminteşte locaţia descărcării). Plata transportului
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a fost efectuată în numerar la locul descărcării, fiind emise factura fiscală nr. 206 din 31.05.2012
şi chitanţa nr. 165 din aceeaşi dată.
Martorul M. a declarat faptul că era administrator al SC ... SRL, cu sediul social în com.
.. şi obiect principal de activitate transport intern şi internaţional de mărfuri. La data de
18.06.2012 a primit prin fax comandat de transport nr. 160, de la SC C. SRL, constând în
efectuarea unui transport de marfă din Italia, de la... Transportul a fost efectuat de către
angajatul societăţii,.., iar marfa a fost descărcată pe raza com. .., la sediul S... SRL
Contravaloarea transportului a fost achitată în numerar, fiind emisă factura fiscală nr. 1296 din
20.06.2012.
Martorul .. era administrator la S.C. .. S.R.L., cu sediul social în com. ... şi obiect
principal de activitate transport intern şi internaţional de mărfuri. Martorul a declarat că a fost
contactat telefonic la data de 28.05.2012 de către o persoană al cărui nume nu l-a reţinut, dar
care s-a reprezentat ca fiind reprezentant al S.C. C. SRL şi care i-a solicitat efectuarea unui
transport din Grecia. Urmare a înţelegerii telefonice, în camionul societăţii a fost încărcată
cantitatea de 20 tone fier de la .., marfă ce a fost descărcată pe raza comunei .. la sediul S.C. ..
S.R.L. Pentru serviciul prestat a fost întocmită factura fiscală nr. 79 din 30.05.2012,
contravaloarea acesteia fiind achitată în numerar.
Martorul .. a arătat că era administrator la SC.. S.R.L., cu sediul social în sat ., com. .. şi
obiect principal de activitate comerţ cu amănuntul şi transport rutier de mărfuri. Acesta a
declarat că a efectuat un transport de fier din Grecia cu autovehiculele societăţii, marfă ce a fost
descărcată la un depozit din sat ., com. . Plata transportului a fost efectuată în numerar către
şoferul camionului.., iar reprezentantul C. SRL nu s-a prezentat la sediul firmei transportatoare
pentru întocmirea documentelor fiscale, respectiv pentru emiterea facturii fiscale.
Martorul .. a arătat că era administrator la S.C. S.R.L., cu sediul social în oraş .., sat .. şi
obiect principal de activitate transport intern şi internaţional de mărfuri. Societatea pe care o
administra martorul a efectuat şase transporturi din Grecia, pentru S.C. C. SRL, fiind emise
facturile fiscale nr. 1921 din 13.04.2012, nr. 1973 din 29.06.2012, nr. 1963 din 25.06.2012, nr.
1791 din 30.05.2012, nr. 1964 din 25.06.2012, nr. 1797 din 07.06.2012, iar plata a fost efectuată
în numerar, potrivit chitanţelor nr. 280 din 13.04.2012, nr. 328 din 02.06.2012, nr. 324 din
26.06.2012, nr. 310 din 30.05.2012, nr. 325 din 21.06.2012 şi nr. 313 din 09.06.2012.
3. Din documentele verificate şi analizate, respectiv din extrasele de cont bancare, a
reieşit că în perioada ianuarie - septembrie 2012, S.C. C. S.R.L., a încasat sume mari prin
conturile deschise la Banca E. - Sucursala şi la Banca F. – Sucursala.
Din analiza încasărilor efectuate în perioada ianuarie - septembrie 2012 prin contul
deschis la Banca E. - Sucursala, prin stabilirea mişcării disponibilităţilor băneşti şi asocierea
acestora cu sursele de venit, s-au stabilit venituri-încasări în sumă totală de 8.186.666,62 lei
(respectiv valoare netă în sumă de 6.602.151 lei şi TVA de colectat în sumă de 1.584.516 lei).
Din analiza încasărilor efectuate în perioada ianuarie - septembrie 2012 prin contul
deschis la banca F. – Sucursala, prin stabilirea mişcării disponibilităţilor băneşti şi asocierea
acestora cu sursele de venit, s-au stabilit venituri-încasări în sumă totală de 2.562.064,12 lei
(respectiv valoare netă în sumă de 2.066.181 lei şi TVA de colectat în sumă de 495.883 lei).
În total, în perioada ianuarie - septembrie 2012, S.C. C. S.R.L. a încasat în contul
firmei, conform extraselor de cont bancare, suma totală de 10.748.730 lei, din care TVA în
sumă de 2.080.399 lei, baza impozabilă fiind de 8.668.330 lei. Această sumă reprezintă
c/valoarea mărfurilor vândute de inculpatul A. diverşilor beneficiari persoane juridice.
În perioada ianuarie - septembrie 2012, aşa cum a reieșit din deconturile de TVA, D
300, întocmite şi depuse de inculpat la organele fiscale, S.C. C. S.R.L. a declarat livrări de
bunuri în valoare netă de 7.110.705 lei cu TVA colectată în sumă de 1.706.569 lei (anexa 1 la
suplimentul raportului de constatare tehnico-științifică,).
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Prin compararea încasărilor prin conturile deschise la Banca E. - Sucursala şi la F. –
Sucursala cu sumele înscrise în deconturile de TVA, cod 300, depuse de societate în perioada
supusă inspecţiei fiscale s-a stabilit o diferenţă de venituri nete nedeclarate care se constituie ca
bază impozabilă suplimentară pentru impozitul pe profit în sumă de 1.557.626 (8.668.330 7.110.705), cu o TVA de colectată în sumă de 373.831 lei.
Faptul că încasările efectuate prin contul deschis la băncile menţionate, în sumă totală
de 10.748.731 lei, reprezintă încasări din vânzări mărfuri de la clienţi persoane juridice sau
încasări din vânzări cu numerar depuse de inculpatul A., a rezultat din extrasele de cont unde
în coloanele descrierea tranzacţiei sunt înscrise denumirile clienţilor, precum şi menţiunile cv
marfă, cv fct, cv factură marfă, încasări din vânzări, avans marfă etc. În aceeaşi perioadă
(ianuarie-septembrie 2012), au fost depuse şi deconturile de TVA cu sumele reprezentând
veniturile declarate de administratorul societăţii comerciale (D 300, întocmite şi depuse de
contribuabil).
Ca urmare, diferenţa de venituri nedeclarată în sumă de 1.557.626 lei a reprezentat bază
impozabilă pentru determinarea impozitului pe profit suplimentar datorat de societatea
comercială în sumă de 249.220 lei (1.557.626 x 16%). La această datorie suplimentară s-a mai
adăugat şi TVA de plată suplimentar aferent veniturilor neînregistrate în sumă de 373.831 lei
(1.557.626 x 24%). În acest fel, prejudiciul total cauzat bugetului de stat a fost în sumă de
623.051 lei.
Cele descrise mai sus au rezultat din datele privind tranzacţiile comerciale derulate de
S.C. C. S.R.L., date comunicate de unităţile bancare în baza mandatelor de supraveghere tehnică
emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi.
Prin încheierea nr. 2 din 05.01.2016 a Tribunalului Suceava s-a autorizat obţinerea de
la F. SA, Banca N. şi Banca E. SA a datelor privind tranzacţiile financiare efectuate de
inculpatul A. şi de către SC C. S.R.L., date din care a rezultat faptul că persoana împuternicită
pe contul SC C. SRL era inculpatul A. care a efectuat numeroase operaţiuni de depunere şi
retragere numerar sau de încasare prin intermediul contului bancar.
Sumele încasate de SC C. SRL au rezultat din extrasele de cont puse la dispoziţie de
către Banca F. şi de către Banca E. Inspectorii antifraudă au întocmit situaţia centralizată a
încasărilor prin cont bancar, deschis la cele două unităţi bancare, încasări efectuate cu titlu de
contravaloare factură, contravaloare marfă, avans marfă, situaţie din care a rezultat că în
perioada ianuarie – august 2012, în contul deschis la Banca E SA, S.C. C. SRL a încasat suma
de 8.186.666,62 lei, iar în contul deschis la Banca F. a încasat în perioada 1 ianuarie 2012- 31
septembrie 2012 suma totală de 2.562.064,12 lei.
Astfel, Tribunalul a reţinut că prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată, constând în omisiunea evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale,
a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, în toate cele trei modalităţi
descrise mai sus, s-a produs bugetului de stat un prejudiciu total în sumă de 2.786.572 lei, din
care 372.850 lei reprezintă impozit pe profit şi 2.413.722 lei reprezintă TVA .
Săvârşirea de către inculpatul A. a infracţiunii de evaziune fiscală în modalităţile
descrise mai sus a rezultat atât din probele expuse la descrierea fiecărui mod de operare, cât şi
din procesul-verbal de control nr. 126456 din 1.11.2012, întocmit de Garda Financiară – Secţia
Judeţeană, prin care s-a stabilit faptul că în perioada ianuarie 2012 – iulie 2012, S.C. C. SRL a
efectuat mai multe achiziţii intracomunitare şi achiziţii interne de mărfuri ce nu au fost
înregistrate sau au fost înregistrate incomplet în evidenţa contabilă a firmei, constatându-se că
la data controlului societatea avea un stoc scriptic de mărfuri în valoare de 6.594.019 lei.
Organul de control a stabilit faptul că prin neînregistrarea veniturilor în suma menţionată
anterior, inculpatul s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în sumă de 95.913 lei şi a unei
TVA în sumă de 1.582.565 lei.
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Procesul-verbal de control s-a coroborat cu raportul de inspecţie fiscală nr. F-SV195
din 05.03.2013 întocmit de ANAF – AJFP, raport prin care s-a constatat că administratorul SC
C. S.R.L. nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii toate achiziţiile intracomunitare şi
interne de mărfuri şi, implicit, veniturile obţinute. În ceea ce priveşte operaţiunile comerciale
neînregistrate, organele de control fiscal au avut în vedere declaraţiile D 300, D 394, realizând
verificări încrucişate cu datele declarate de partenerii SC C. S.R.L. Extinzând verificările, la
analiza încasărilor şi plăţilor efectuate prin contul deschis la Banca E, s-a constatat o bază
impozabilă suplimentară în sumă de 1.499.139 lei pentru care societatea datorează impozit pe
profit în sumă de 239.862 lei şi TVA în sumă de 1.024.787 lei. De asemenea, s-a stabilit că
societatea nu a înregistrat şi declarat achiziţii intracomunitare în sumă de 1.948.031 lei,
stabilindu-se o valoare de livrare a acestor mărfuri prin aplicarea unui adaos comercial de 10 %
la suma de 2.142.834 lei, cu o bază impozabilă suplimentară în sumă de 194.803 lei.
Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de către specialiştii antifraudă
din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi prin suplimentul la acest raport care
au fost întocmite pe baza declaraţiilor informative din baza de date a ANAF, pe baza datelor
privind tranzacţiile financiare derulate prin conturile deschise la Banca E. și F. de către S.C.
C. S.R.L., a documentelor contabile puse la dispoziţie de o parte dintre partenerii societăţii
cercetate, s-a stabilit modalitatea de prejudiciere a bugetului de stat de către inculpatul A..
Astfel, s-a stabilit faptul că achiziţiile intracomunitare de bunuri efectuate în ianuarie – iunie
2012 nu au fost înregistrate integral în evidenţa contabilă a firmei şi, ca urmare, nu au fost
declarate organelor fiscale taxele şi impozitele aferente veniturilor realizate din comercializarea
acestor bunuri pe piaţa internă, fiind cauzat în această modalitate un prejudiciu total bugetului
de stat în sumă de 632.660 lei.
Prin acelaşi raport de constatare tehnico-ştiinţifică s-a stabilit faptul că în perioada
anului 2012, inculpatul nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat livrări de mărfuri,
în sumă totală de 1.557.626 lei, operaţiune prin care a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală
de 623.051 lei, iar prin vânzarea stocului de marfă existent în patrimoniul S.C. C. S.R.L. la
sfârşitul lunii iunie 2012 şi neînregistrarea veniturilor obținute, inculpatul a cauzat un prejudiciu
de 1.530.861 lei.
De asemenea, au fost audiaţi reprezentanţii mai multor societăţi cu care SC C. SRL
figura că a derulat operaţiuni comerciale, unii dintre aceştia confirmând realitatea tranzacţiilor
şi indicându-l pe cel care a reprezentat această societate ca fiind inculpatul A., iar alţii au
precizat că nu-l cunosc pe inculpat şi că nu au încheiat relaţii comerciale cu acesta sau cu SC
C. SRL.
Astfel, martorul .. a arătat că era administrator şi asociat unic la S.C. .. S.R.L., cu obiect
principal de activitate comerţ cu ridicata şi activitatea de producere tablă. Martorul a relatat că
în cursul anului 2012 a livrat tablă către S.C. C. SRL în valoare de 6.956,24 lei, respectiv 74.000
lei, discuţiile despre tranzacţia financiară fiind purtate cu inculpatul A., pe care martorul l-a
recunoscut în fotografia ce i-a fost prezentată. Contravaloarea mărfii livrate i-a fost achitată în
avans, prin transfer bancar, de către inculpat.
Martorul .. a declarat că era asociat şi administrator la S.C. .. S.R.L., cu obiect principal
de activitate comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii, precum
şi efectuarea de lucrări de construcţie. Acesta a arătat că a derulat o singură tranzacţie
comercială cu S.C. C. SRL, constând în achiziţia cantităţii de 1.670 kg oţel beton, în valoare de
4.762,84 lei, fiind emisă factura fiscală nr. 179 din 30.04. 2012. Bunurile au fost achitate în
numerar, potrivit chitanţei nr. 1022 din 30.04.2012. Martorul l-a indicat pe inculpatul A. ca
fiind persoana cu care a discutat în legătură cu achiziţia de material feros ce a făcut obiectul
facturii fiscale menţionate anterior.
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În completare a venit şi declaraţia martorului ... administrator al S.C. ...S.R.L, cu obiect
principal de activitate comerţul cu materiale de construcţii. Martorul a relatat că în cursul anului
2012 a achiziţionat de la inculpatul A. diferite cantităţi de fier beton şi plasă sudată, fiindu-i
emise facturile fiscale nr. 1010 din 04.03.2012, nr. 1012 din 14.03.2012 şi nr. 1013 din
16.03.2012. Marfa a fost adusă la sediul societăţii administrată de martor de către vehiculele
S.C. C. SRL şi a fost achitată numerar, în sumă de 4.999,99 lei, iar diferenţa în sumă de
69.705,86 lei, prin virament bancar.
Martora ... era administrator al S.C. .. S.R.L având obiect principal de activitate
comerţul cu materiale de construcţii. Aceasta a relatat că în cursul anului 2012 nu a derulat
relaţii comerciale cu S.C. C. SRL şi nu a achiziţionat materiale de la această firmă. De
asemenea, a arătat că nu îl cunoaşte pe inculpatul A., dar că în cursul anului 2012 a achiziţionat
material lemnos de la S.C. .. S.R.L., societate despre care a aflat de la organele de poliţie că
este cercetată pentru săvârşirea de fapte penale.
Martorul .. era administrator al S.C. .. S.R.L., cu obiect principal de activitate producţia
de cuie. Martorul a declarat că a achiziţionat în luna martie 2012 cantitatea de 15.000 kg oţel
beton de la societatea administrată de inculpatul A., fiindu-i emisă factura fiscală nr. 1011.
Contravaloarea mărfii a achitat-o parţial (10.000 lei), prin virament bancar, diferenţa nefiind
achitată.
Cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 alin. 1 lit.
a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 alin. 1
C.pen. de către inculpatului A., Tribunalul Suceava a reținut următoarele:
Având în vedere încheierea nr. 352/08.12.2015, pronunţată în dosarul nr. ../86/2015 de
Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava, s-a solicitat comunicarea
imediată şi în condiţii de confidenţialitate de către ANAF – Direcţia Generală de Reglementare
a Colectării Creanţelor Bugetare a conturilor deschise la unităţile bancare din România, atât ca
titular de conturi, cât şi ca împuternicit pe conturi, de următoarele persoane juridice şi fizice:
SC C. SRL), D.– persoană fizică şi A. – persoană fizică..
Din adresa nr. PCV/10847/14.12.2015 emisă de ANAF– Direcţia Generală de
Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, cu anexele aferente au rezultat următoarele:
1. SC C. SRL (actuala SC B. SRL, figura în baza de date a acestei instituţii cu: cont
deschis la data de 19.03.2012 şi închis la data de 25.07.2013 la Banca N..; cont deschis la data
de 19.03.2012 şi închis la data de 20.03.2015 la Banca F. SA; cont deschis la data de 09.01.2012
la Banca E, S.A..
2. A. – persoană fizică - figura în baza de date a acestei instituţii cu cont deschis la data
de 30.03.2012 la BANCA E. S.A..
3. D. – persoană fizică– nu este client la bănci.
Deşi SC C. SRL a avut cont deschis la Banca N., din datele transmise de această unitate
a rezultat că inculpatul nu a derulat afaceri comerciale prin acest cont.
Pe conturile SC C. SRL deschise la Banca E. S.A. şi Banca F.a efectuat operaţiuni doar
inculpatul A. până la sfârşitul lunii septembrie 2012, acesta fiind singura persoană care avea
specimen de semnătură şi care efectua operaţiuni de depunere, retragere, plăţi, etc.
În perioada aprilie 2012 – iunie 2012, în calitate de administrator al SC C. SRL,
inculpatul A. a dispus transferul sumei de 478.000 lei, cunoscând că provin din săvârşirea
infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii şi al disimulării originii ilicite a acestor
bunuri.
Cu privire la suma menţionată mai sus, inculpatul a transferat suma totală de 478.000
lei cu titlu de „returnare creditare societate” în contul său personal deschis la Banca E.
Transferul acestei sume a fost efectuat cu menţiunea „returnare creditare societate” pentru a
disimula şi ascunde originea ilicită a sumei, în condiţiile în care inculpatul nu a depus niciun
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document contabil sau alt înscris din care să rezulte că a împrumutat vreodată societatea şi nici
nu a făcut dovada că a dispus de venituri licite (din alte surse) pentru a realiza astfel de
operaţiuni.
Astfel în perioada aprilie 2012 – iunie 2012, inculpatul A. a dispus transferul sumei
totale de 478.000 lei din contul S.C.C. S.R.L. (deschis la Banca E. S.A.), în contul persoanei
fizice A. (deschis la BANCA E. S.A.), după cum urmează: suma de 282.000 lei, la 02.04.2012;
suma de 196.000 lei, la 20.06.2012.
Tribunalul a mai reţinut că din probele administrate a rezultat că societatea a fost
administrată până la dizolvarea acesteia, în ianuarie 2013, doar de către inculpatul A., astfel
încât cesiunea părţilor sociale a fost doar aparentă, de natură să abată atenţia de la persoana care
a adus prejudicii bugetului de stat prin modul de derulare, înregistrare şi declarare a
operaţiunilor comerciale desfăşurate. Din analiza modului de săvârşire a infracţiunilor, a
modului de cesionare a părților sociale, a persoanei căreia i s-au cedat părţile sociale (fără
ocupaţie, cu o stare materială precară), a rezultat fără îndoială scopul de sustragere de la
îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi obţinerea de venituri ilicite prin înfiinţarea firmei în vederea
derulării de activități evazioniste pentru o scurtă perioadă de timp (aproximativ 9 luni), cu
rularea unor sume mari de bani, distrugerea sau ascunderea intenţionată a evidenței contabile,
abandonarea societăţii unei persoane cu o situație materială precară în schimbul unei sume
infime (300 lei).
S-a evidenţiat şi faptul că, deşi la data de 16.07.2012 societatea economică şi-a schimbat
administratorul şi asociatul unic prin cesiunea parţială a părţilor sociale, sediul social al firmei
a rămas tot la.., la domiciliul inculpatului A., până la data efectuării menţiunilor la ONRC,
respectiv luna ianuarie 2013, iar în această perioadă lui D. nu i s-a acordat acces la conturile
bancare ale societăţii. În cele şase luni de funcţionare efectivă, SC C. SRL a rulat sume foarte
mari în lei şi valută, respectiv a făcut plăti certe în valută prin contul bancar către furnizori din
state membre UE, în sumă de 1.669.241 euro, a avut încasări totale prin conturi de 10.748.731
lei, din care a retras numerar 1.665.400 lei, iar suma de 478.000 lei a transferat-o în contul său
personal. După cesionarea părţilor sociale ale societăţii, tot inculpatul A. a depus în continuare
declaraţia cod D300 până la sfârşitul anului 2012.
De asemenea, niciuna dintre persoanele audiate, dintre cele care figurau că au avut relaţii
comerciale cu SC C. SRL, nu l-au indicat pe D. sau pe vreo altă persoană ca fiind cei cu care
au negociat sau tranzacţionat în numele acestei societăţi.
Faptul că inculpatul A. era cel care reprezenta S.C. C. S.R.L. şi efectua operaţiunile
comerciale, a rezultat atât din declaraţiile persoanelor audiate şi care l-au identificat pe acesta
ca fiind persoana cu care au purtat discuţii şi au derulat afaceri, cât şi din faptul că tranzacţiile
financiare comunicate de către Banca E. şi Banca F poartă semnătura inculpatului. De
asemenea, mare parte dintre facturile puse la dispoziţie de către martori sunt semnate de către
inculpat, sau este menţionat numele acestuia ca reprezentant al S.C. C. S.R.L. Deşi inculpatul
a încercat să acrediteze ideea că nu ştie carte, declarând că nu ştie să scrie, acesta este posesor
a permisului de conducere seria S... din data de 18.02.2011.
În continuare Tribunalul a reţinut că prin decizia CCR nr.418 din 19.06.2018 publicată
în M.O nr. 625 din 19.07.2018 s-a statuat că dispozițiile art.29 alin.(1) lit.c) din Legea
nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor
măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia
Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.16 din 8 iunie 2016, încalcă cerințele de claritate, precizie
și previzibilitate, ce rezultă din principiul statului de drept, impuse de prevederile
constituționale ale art.1 alin.(5), dar și principiul legalității incriminării și a pedepsei, astfel cum
acesta este reglementat la art.23 alin. (12) din Constituție și la art.7 din Convenție.
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Reglementarea infracţiunii prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002
îndeplineşte cerinţele de claritate şi coerenţă logică doar în condiţiile în care autorul acestei
infracţiuni este diferit de autorul infracţiunii predicat. Practic, incriminarea analizată vizează
o tăinuire, iar tăinuirea poate fi comisă doar de o persoană diferită de autorul infracţiunii din
care provin bunurile tăinuite.
Astfel, având în vedere considerentele deciziei mai sus indicate Tribunalul Suceava a
reţinut în sarcina inculpatului doar modalitatea alternativă prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 656/2002 constând în transferul sumei de 478.000 lei cu titlu de „returnare
creditare societate” în contul său personal deschis la Banca E. S.A.
Cu privire la legea penală mai favorabilă inculpatului Tribunalul a reţinut că legea veche
creează pentru inculpat, în ansamblu, o situație mai bună.
Având în vedere situaţia de fapt reţinută pe baza probatoriului administrat, instanţa
de fond a reţinut că vinovăţia inculpatului a fost dovedită dincolo de orice îndoială
rezonabilă.
Cum pedeapsa rezultantă este mai mare de 3 ani închisoare, modalitatea de executare a
pedepsei nu poate să fie decât cu executare efectivă. Sub acelaşi aspect s-a evidenţiat prejudiciul
foarte mare produs de inculpat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii principale de
evaziune fiscală şi sumele mai mult decât modice achitate de inculpat, fapt care susţine ideea
că pentru a se asigura scopul pedepsei stabilite în cauză aceasta trebuie să fie executată efectiv
de inculpat.
Latura civilă
În cursul cercetării judecătoreşti Statul Român prin A.N.A.F. s-a constituit parte civilă
în cauză cu suma totală de 2.786.522 lei, reprezentând:
- taxa pe valoarea adăugată 2.413.722 lei
- impozit venit microîntreprinderi 472.850 lei
Totodată, partea civilă a solicitat şi acordarea accesoriilor fiscale aferente prejudiciului
reţinut, calculate de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării efective.
De asemenea, tribunalul a avut în vedere că inculpatul A. a achitat din prejudiciul cauzat
suma de 6.600 lei, sumă ce a fost scăzută din prejudiciul stabilit în cauză în cuantum de
2.786.522 lei.
În cauză s-a făcut dovada faptei ilicite a inculpatului şi a vinovăţiei acestuia, iar
întinderea prejudiciului a rezultat din probele administrate în cauză, motiv pentru care, în
temeiul art. 397 alin.1 rap. la art. 25 alin.1 C.pr.pen., instanța de fond a admis în parte acţiunea
civilă formulată de partea civilă Statul Român - ANAF – și a dispus obligarea inculpatului A.
la plata sumei de 2.779.972 lei (rest neachitat), reprezentând impozit pe profit şi TVA, sumă la
care se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală de
la data scadenţei până la data plăţii efective a debitului principal.
Măsuri asiguratorii:
Potrivit dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005, în cazul săvârşirii infracţiunii de
evaziune fiscală, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.
Având în vedere îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 249 Cod de procedură penală,
precum şi faptul că prin infracţiunea săvârşită de inculpaţi a fost prejudiciat bugetul de stat,
prejudiciu care nu a fost acoperit în totalitate, iar luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie,
în temeiul articolului 404 alin.4 lit.c C.pr.pen. s-a menţinut măsura asiguratorie a
sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. ../P/2012 din data de 05.09.2017 a Parchetului de pe
lângă Tribunalul Suceava asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpatului A.,
menţionate în ordonanţă.
Împotriva acestei hotărâri judecătorești, în termen legal, a formulat apel
inculpatul A., criticând soluţia pentru nelegalitate și netemeinicie, motivele de apel fiind
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consemnate în încheierea de dezbateri din data de 18.02.2019 care face parte integrantă
din prezenta decizie.
La data de 28.01.2019, a fost înaintat la dosar și apelul declarat de avocat ... împotriva
încheierii de şedinţă din 25.01.2019, având ca obiect înlăturare omisiune vădită, pronunţată de
Tribunalul Suceava, în acelaşi dosar.
Inculpatul A. a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi, în
rejudecare, achitarea sa în temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 5 raportat la dispoziţiile art. 16
alin. l lit. a C.pr.pen., pentru infracţiunea de refuz nejustificat de a prezenta organelor
competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor financiare prev. de art. 4
din Legea nr. 241/2005, întrucât aceasta nu există.
În motivarea solicitării inculpatul a arătat că la dosar nu se regăseşte dovada confirmării
de primire, de către inculpat, a vreunei notificări făcută în acest sens. Singura persoana care a
luat cunoștință de această procedură a fost soţia inculpatului care s-a prezentat în faţa organelor
de control indicând lipsa inculpatului din localitate în luna august 2012. Nu i s-a pus în vedere
nimic acestei persoane, privitor la prezentarea soţului pentru o altă dată, neexistând oricum
vreun cadru legal pentru acest demers, așa încât prezenţa soţiei inculpatului nu poate fi
considerată o dovadă a îndeplinirii procedurii de aducere la cunoştinţa inculpatului asupra
controlului. Lipsa de la sediu a reprezentanţilor societăţii la momentul efectuării deplasărilor
inspectorilor ANAF în teren nu poate constitui o încălcare a legii şi nici o îndeplinire a
procedurii privind înştiinţarea inculpatului de efectuarea controlului.
Singura modalitate de a dovedi existenţa refuzului, este dovada prezentării luării la
cunoştinţă, de către inculpat a convocării, prin semnarea documentului ce confirmă primirea
înştiinţării.
Pentru același temei, fapta nu există, inculpatul a solicitat achitarea și pentru
infracţiunea de spălare de bani, apreciind că prima instanță a făcut o eroare în concluzionarea
vinovăţiei inculpatului, cu privire la returnarea sumei de 478.000 lei reținând că „inculpatul nu
a depus niciun document contabil ori alt înscris din care să rezulte că a împrumutat vreodată
societatea", afirmație care, în contextul cauzei, este lipsita de relevanta. Inculpatul nu deţinea
și nu mai deţine nici în prezent niciun document contabil al societăţii, deci nici înscrisuri privind
creditarea societăţii. Pe de altă parte, cum acuzaţia era cea privind lipsa unei creditări a
societăţii, acuzării îi revenea obligaţia de a prezenta dovezi în acest sens, iar faptul că nu mai
există documente în acest sens nu poate crea o prezumţie că acest lucru nu a avut loc.
Temeiurile pe care instanţa de fond şi-a bazat soluţia de condamnare se referă la
transferul, în două rânduri, a celor două sume de bani din contul societăţii în contul personal al
inculpatului, însă în realitate este vorba de o restituire a aportului asociatului adus în cadrul
societăţii, aspect pe care nu îl ştiau cei care au întocmit expertiza contabilă şi nici instanța pentru
că nu există documente în acest sens.
În ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (l) lit.(b), alin.(3)
din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. 1968, apărarea a arătat că probele
administrate în vederea stabilirii valorii prejudiciului sunt constituite din rapoartele întocmite
de inspectorii ANAF, specialiştii din cadrul parchetului şi alți agenţi ai părţii civile. Însă, prin
prisma dispoziţiilor Deciziei Curţii Constituţionale a României, nr. 72 din 29.01.2019, prin care
s-a admis excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art. 2331 alin.(2) şi (3) din OG 92/2003
precum şi cele ale art. 350 din Legea nr. 207/2015, următoarele mijloace de probă sunt nelegale:
procesul-verbal de control nr. 126456 din 01.11.2012, raportul de inspecţie fiscală nr. F-SV 195
din 05.03.2013; raportul de constatare tehnico – ştiinţifica și suplimentul la raportul de
constatare tehnico – ştiinţifică.
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Cu privire la individualizarea judiciară a pedepselor aplicate de prima instanță,
inculpatul solicită reducerea cuantumului şi aplicarea dispoziţiilor privind suspendarea sub
supraveghere în raport de legea penală mai favorabilă.
Inculpatul a considerat că nu i s-a asigurat un cadru procesual echitabil şi că i s-a încălcat
dreptul la un proces corect prin netemeinica verificare a înţelegerii, de către acesta, a
consecinţelor soluționării cauzei în procedura recunoașterii învinuirii prev. de art. 375
C.pr.pen., având în vedere că are numai patru clase. Precizează că, din lecturarea încheierii de
şedinţă de la termenul de judecată din 02.05.2018, a constatat faptul că instanţa nu a realizat
decât o audiere formală a inculpatului, fără să se asigure că acesta este conştient de efectele
cererii sale şi dacă are completa reprezentare a impactului acestora asupra derulării procedurii
şi asupra stabilirii pedepsei raportat la acuzaţiile pentru care acesta a fost trimis în judecată.
Un alt aspect invocat de către inculpat îl constituie atitudinea apărătorului ales, care nu
a realizat o apărare efectivă.
Examinând apelul din prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor art. 417 şi urm.
Cod de procedură penală, Curtea constată că apelul declarat de inculpatul A. este fondat
numai prin prisma faptului că a achitat parte din prejudiciul cauzat prin infracțiunea de evaziune
fiscală, celelalte motive fiind considerate neîntemeiate.
Prealabil verificării temeiniciei susţinerilor apelantului, Curtea apreciază că se impune
stabilirea în cauză a legii penale mai favorabile, conform prevederilor art. 5 C. pen., în funcţie
de aceasta urmând a fi analizate toate criticile invocate cu privire la existenţa faptelor şi
întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunilor ce formează obiectul acuzaţiei penale.
Ca urmare, având în vedere cele statuate, cu caracter obligatoriu, prin Decizia nr. 265
din 6 mai 2014 a Curţii Constituţionale, publicată în M. Of. nr. 372 din 20 mai 2014, prin care
s-a constatat că dispoziţiile art. 5 C.pen. sunt constituţionale în măsura în care nu permit
combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile,
şi realizând o comparare a prevederilor din ambele Coduri şi, respectiv, din legile speciale, în
raport cu fiecare criteriu de determinare (condiţii de incriminare, de tragere la răspundere penală
şi de sancţionare) şi cu privire la fiecare instituţie incidentă în speţa dedusă judecăţii şi, în plus,
o evaluare finală a acestora, în vederea alegerii aceleia dintre cele două legi penale succesive
care este mai blândă, în ansamblul dispoziţiilor sale, instanţa de ultim control judiciar constată
că legea penală mai favorabilă este, în cauză, cea anterioară, aceasta conducând, în concret, la
un rezultat mai avantajos pentru inculpat.
În ceea ce priveşte condamnarea inculpatului pentru infracţiunile deduse judecății,
Curtea constată că prima instanță a avut în vedere principiul ultraactivităţii legii penale mai
favorabile, în aplicarea art. 5 C.pen. și, în acord cu instanţa de fond, raportat la ansamblul
regimului sancţionator al faptelor reţinute în sarcina inculpatului A., detaliat în considerentele
sentinței, constată că dispoziţiile legii în vigoare la momentul săvârșii faptelor sunt mai
favorabile acestuia.
Inculpatul A., prin motivele de apel, critică lipsa de diligență a judecătorului fondului
în a verifica dacă el a înțeles consecinţele soluționării cauzei în procedura recunoașterii
învinuirii prev. de art. 375 C.pr.pen., având în vedere că are numai patru clase, coroborat cu
faptul că avocatul ales nu i-a asigurat o apărare efectivă.
Curtea, verificând lucrările dosarului, constată că inculpatul a fost asistat de apărător
ales încă din faza de urmărire penală, în acest sens existând, în vol III din dosarul de urmărire
penală, delegațiile avocaților .. (datată 04.08.2016) și .. (22.08.2017). În prezența acestuia din
urmă, inculpatul s-a prevalat de dreptul de a nu da declarație în faza de urmărire penală. După
sesizarea instanței, în procedura de cameră preliminară, inculpatului i s-a comunicat
rechizitoriul, a fost înștiințat cu privire la obiectul procedurii, precum și termenul în care putea
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invoca cereri și excepții. Din conținutul dovezii de primire a procedurii de comunicare rezultă
că inculpatul a primit personal actele trimise de instanță.
Întrucât nu au fost invocate cereri și excepții de niciuna dintre părți și nici de instanță
din oficiu, prin încheierea din data de 9 ianuarie 2018 s-a constatat legalitatea sesizării instanței,
a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea
judecății cu privire la infracțiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.
După începerea judecății, la termenul din data de 21.03.2018, s-a prezentat inculpatul
A., asistat de avocat ... care substituia pe avocat ales .. solicitând amânarea cauzei pentru
pregătirea apărării, cerere admisă de către instanță.
La termenul de judecată din data de 2 mai 2018 s-a prezentat inculpatul A., asistat de
avocat .., iar instanța i-a pus în vedere inculpatului, în conformitate cu disp. art. 374 alin. 4
C.pr.pen., că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul
urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele
reţinută în sarcina sa. Totodată, i s-au adus la cunoștință dispoziţiile art. 396 alin. (10) C.pr.pen.,
care prevăd că în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă
prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime.
Inculpatul A. a precizat instanţei că este de acord să se prevaleze de procedura
simplificată, arătând că recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor reținute în sarcina lui prin
actul de sesizare și a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate la urmărirea
penală.
La solicitarea apărătorului ales, pentru a depune înscrisuri în circumstanțiere, cauza a
fost amânată pentru data de 30.05.2018, apoi, pentru ca inculpatul să achite o parte din
prejudiciu, s-a dispus amânarea la data de 12.09.2018.
În toată această perioadă, inculpatul nu a invocat vreun viciu de procedură. Din studierea
încheierilor de ședință de la instanța de fond nu se remarcă o situație contradictorie sau
conflictuală între inculpat și apărătorul ales.
De asemenea, la dezbaterea cauzei în fond, procurorul a prezentat situația de fapt,
încadrarea juridică și prejudiciul cauzat, apărătorul inculpatului a solicitat reținerea în favoarea
acestuia a circumstanțelor atenuante prev. de art. 75 C.pen. și reducerea pedepsei conform art,
396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 76 C.pen., iar ca modalitate de executare a
considerat că suspendarea executării pedepsei rezultante îl va determina pe inculpat să dea
dovadă de bună-credință și să achite din prejudiciu pe cât posibil. Inculpatul, în ultimul cuvânt,
a precizat că își ia angajamentul să plătească în continuare din prejudiciul stabilit.
Se observă astfel că inculpatului i-au fost respectate toate drepturile procesuale, iar prin
admiterea cererii de a fi judecat în procedura recunoașterii învinuirii nu i s-a adus nicio
vătămare, instanța apreciind că la dosar sunt suficiente și concludente probe, pe care inculpatul
nu le-a contestat sub aspectul legalității în procedura de cameră preliminară.
Curtea afirmă că procedura judecării în cazul recunoaşterii vinovăţiei, prevăzută de
dispoziţiile procedurale actuale, respectiv art. 374 alin. 4 şi art. 375 Cod de procedură penală,
reprezintă de fapt o procedură abreviată ce are la bază o pledoarie de vinovăţie şi poate fi
aplicată dacă sunt îndeplinite condiţiile din dispoziţiile menţionate.
Potrivit art. 374 alin. 4 Cod de procedură penală, în cazurile în care acţiunea penală nu
vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, preşedintele pune în vedere
inculpatului că poate solicita ca judecata 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 C.pr.pen.
Art. 375 alin. 1 Cod de procedură penală prevede că, dacă inculpatul solicită ca judecata
să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. 4, instanţa procedează la ascultarea acestuia,
după care, luând concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii.
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Dacă admite cererea, instanţa întreabă părţile şi persoana vătămată dacă propun
administrarea de probe cu înscrisuri (375 alin. 2 din noul Cod de procedură penală).
Potrivit art. 375 alin. 3 din noul Cod de procedură penală, dacă respinge cererea,
instanţa procedează potrivit art. 374 alin. 5 – 10.
În litigiul supus analizei instanţei de apel, astfel cum rezultă din hotărârea apelată, au
fost aduse la cunoştinţă inculpatului dispoziţiile art. 374 alin. 4 şi art. 375 din noul Cod de
procedură penală, cu asigurarea tuturor garanţiilor procesuale privind dreptul la un proces
echitabil şi dreptul la apărare.
Astfel, din actele şi lucrările dosarului, așa cum s-a menționt anterior, rezultă că instanţa
de fond a adus la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile care reglementează procedura în cazul
recunoaşterii învinuirii, consecinţele, precum şi efectele pe care le produce, în prezenţa
apărătorului ales al inculpatului.
Instanţa de fond a atras atenţia inculpatului prezent la judecată asupra tuturor
consecinţelor ce decurg din alegerea procedurii recunoaşterii învinuirii, dând citire, în sinteză,
rechizitoriului pe care i l-a comunicat în procedura camerei preliminare, procedând la
ascultarea inculpatului sub aspectul recunoaşterii faptelor descrise în actul de sesizare. Această
ascultare a inculpatului cu privire la recunoaşterea vinovăţiei nu are natura juridică a unui mijloc
de probă, ci reprezintă o activitate procesuală obligatorie în vederea stabilirii cadrului
procesual, fiind plasată în momentul chestiunilor prealabile admiterii cererii de judecare
potrivit procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 şi art. 375 C.pr.pen. Caracterul obligatoriu al
acestei activităţi procesuale este corelativ dreptului inculpatului de a opta pentru procedura
simplificată. Textul de lege prevede ascultarea inculpatului, iar nu audierea acestuia după
procedura de drept comun, astfel încât neconsemnarea unei declarații în care inculpatul să-și
expună punctul de vedere cu privire la faptele reținute în rechizitoriu, nu poate fi considerată
împotriva legii, de vreme ce a recunoscut faptele așa cum erau reținute în actul de sesizare.
După ascultarea inculpatului, instanţa de fond a admis cererea de judecare potrivit
procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 şi art. 375 C.pr.pen.. După acest moment, inculpatul nu
mai poate renunţa pe parcursul procesului penal asupra opţiunii sale de a fi judecat potrivit
procedurii simplificate (în cazurile în care legiuitorul a dorit să prevadă o asemenea
posibilitatea de revenire a prevăzut-o în mod expres: de pildă, renunţarea la apel). Totodată,
prin recunoaşterea faptelor în modalitatea în care au fost descrise în actul de sesizare, inculpatul
a recunoscut implicit şi cuantumul prejudiciului produs prin comiterea acestora, astfel încât, în
mod corect, instanţa de fond s-a raportat în stabilirea încadrării juridice a faptelor de evaziune
fiscală la această valoare.
Ca urmare, Curtea consideră că motivul de apel prin care inculpatul invocă faptul că nu
a înțeles ce înseamnă procedura recunoașterii învinuirii, iar apărătorul său ales nu i-a explicat
care sunt consecințele, în special asupra obligării sale la acoperirea prejudiciului, neasigurândui o apărare efectivă, este vădit nefondat, nefiind îndeplinite condițiile privind vicierea
consimțământului său.
Nemulțumirea inculpatului are mai degrabă ascendență în pronunțarea unei pedepse cu
executare de către instanța de fond, însă este de menţionat că judecarea potrivit procedurii
simplificate nu conferă inculpatului un drept la aplicarea minimului special al pedepsei redus
cu o treime, instanţa de judecată procedând la individualizarea pedepsei prin raportare la
criteriile prevăzute de art. 72 din Codul penal vechi, având în vedere noile limite speciale, ca
urmare a aplicării art. 396 alin. (10) C.pr.pen. Deopotrivă, inculpatul nu dobândeşte un drept la
obţinerea suspendării sub supravegherea executării pedepsei.
Constată Curtea că, prin motivele de apel invocate în scris și prin declarația dată la
instanța de control judiciar, inculpatul a negat săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa,
solicitând achitarea în temeiul art. 16 lit. a) C.pr.pen.pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de
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art. 4 din Legea nr. 241/2005 și art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41
alin. 2 C.pen. din 1969. Totodată, a arătat că nu recunoaște cuantumul prejudiciului stabilit în
raport cu infracțiunea de evaziune fiscală.
Curtea, în vederea stabilirii elementelor necesare angajării răspunderii penale va indica
prealabil coordonatele normative în care poate fi soluţionat conflictul de drept dedus judecăţii.
Potrivit art. 4 din Legea 241/2005, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor
competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor
financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
Potrivit art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, constituie infracţiunea de spălare a
banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de
infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul
de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la
urmărire, judecată sau executarea pedepsei.
În aplicarea textelor de lege mai sus indicate, Curtea reţine ca fiind corectă evaluarea
instanţei de fond în sensul că faptele reţinute în sarcina inculpatului A. îndeplinesc elementele
constitutive ale infracţiunii de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor
competente documentele legale, precum și de spălarea banilor.
Făcând o analiză proprie a materialului probator, instanţa de control judiciar reţine
aceeaşi situaţie în fapt şi încadrare în drept cu cea reținută și redată în mod exhaustiv de către
instanța de fond, astfel încât va puncta doar asupra criticilor invocate.
În acest sens, inculpatul invocă faptul că la dosar nu se regăseşte dovada confirmării de
primire, de către inculpat, a vreunei notificări de a se prezenta la sediul Gărzii Financiare.
Cu privire la acest aspect, Curtea constată că la data de 03.08.2012 s-a trimis prin mandat
poștal de către organele de control ale Gărzii Financiare invitația nr. 0303952 din aceeași dată,
prin care inculpatul A. era invitat la sediul instituției (cu indicarea exactă a destinației) la data
de 10.08.2012, cu Registrul Unic de Control, documentele financiar contabile de la înființarea
societății până la zi, balanțe de verificare, registru de casă etc.
Conform Notei de constatare întocmită de către comisarii Gărzii Financiare, la data de
10.08.2012 s-a prezentat soția inculpatului, care a semnat prin punerea degetului, o notă
explicativă în care precizează că A. nu s-a putut prezenta cu documentele de evidență contabilă
ale SC C. SRL pentru că este plecat prin țară pentru a vinde cazane.
La această dată, 10.08.2012, s-a emis o nouă invitație pentru inculpatul A., cu termen
de prezentare la data de 15.08.2012, înscris care a fost înmânat soției acestuia semnând prin
punerea degetului. Inculpatul nu a dat curs nici acestei invitații.
Infracţiunea prev. de art. 4 din Legea 241/2005 presupune cerinţa preexistenţei unei
somaţii adresate contribuabilului sau reprezentanţilor acestuia de către organele competente,
care să prevadă obligaţia privind prezentarea documentelor legale şi a bunurilor din patrimoniul
contribuabilului. Această cerinţă realizează conţinutul unei situaţii premisă.
În prezenta cauză, somaţia pe care organul competent a emis-o către inculpat
(contribuabil) prin care îi cerea, cu respectarea legii, să prezinte documentele contabile ale
societății, îndeplinea sub aspectul condițiilor de formă și de conținut dispozițiile legale, având
destinatar determinat şi obiect bine precizat. Organul fiscal poate solicita, potrivit Codului de
procedură fiscală, punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al
persoanei obligate să le prezinte.
Relativ la dovada că somaţia a fost primită de contribuabil sau reprezentantul său, ori că
aceasta a fost comunicată potrivit dispoziţiilor legale, pe care organul fiscal trebuie să o facă,
Curtea constată că prin înmânarea somației soției inculpatului, persoană majoră din familie care
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nu suferă de vreo afecțiune care să îi vicieze discernământul, sunt respectate dispozițiile civile
privind procedura de comunicare, legea necerând ca somația să fie înmânată personal celui
căruia îi este destinată.
Curtea constată că elementul material al infracţiunii constă în refuzul nejustificat al
inculpatului A. de a prezenta organelor competente documentele legale, în termen de cel mult
15 zile de la somaţie, sau la data indicată pe somație, așa cum este situația de fapt din speță.
În cauză sunt îndeplinite și condițiile refuzului nejustificat, respectiv neprezentarea de
către subiectul activ a documentelor, către organele abilitate, este nemotivată, deși prezentarea
era posibilă, dar acesta nu a făcut-o.
Urmarea imediată produsă prin refuzul nejustificat al subiectului activ constă în
cauzarea unei stări de pericol pentru societate, mai exact pentru relaţiile sociale ocrotite,
deoarece, în lipsa cunoaşterii documentelor legale sau a bunurilor din patrimoniul
contribuabilului, au sporit posibilităţile săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală ori a altor
forme de sustrageri de la plata obligaţiilor fiscale.
Fiind vorba de o infracţiune de pericol, deşi există, legătura de cauzalitate nu trebuie
probată, aceasta rezultând din simplul fapt al efectuării integrale a elementului material al
infracţiunii (ex re).
Din punct de vedere subiectiv, refuzul nejustificat trebuie să aibă loc în scopul
împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, ceea ce înseamnă că fapta este
infracţiune numai dacă se comite cu intenţie directă.
Inculpatul A. a săvârșit fapta cu intenţie directă, acesta prevăzând starea de pericol
pentru relaţiile sociale şi a urmărit această consecinţă prin refuzul prezentării documentelor
solicitate de organele competente.
Relativ la infracțiunea de spălarea banilor săvârșită în formă continuată, prev. de art. 23
alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, inculpatul a susținut
că transferul celor două sume de bani (în total de 478.000 lei) din contul societăţii în contul său
personal, este, în realitate, o restituire a aportului asociatului adus în cadrul societăţii, aspect pe
care nu îl ştiau cei care au întocmit raportul de constatare contabilă şi nici instanța pentru că nu
există documente în acest sens.
Sub acest aspect, reține Curtea că o societate poate fi creditată pentru a nu rămâne
blocată de problema lipsei de disponibilități bănești, însă înainte ca administratorii/asociații să
crediteze societatea, este nevoie de întocmirea unui contract de creditare societate (contract de
împrumut), pentru a se putea justifica proveniența lichidităților aduse în societate de către
administrator/ asociat.
Administratorii/asociații care creditează entitatea pot percepe pentru suma împrumutată
și o dobândă care se va menționa în contractul de creditare la secțiunea "Obiectul contractului"
împreuna cu valoarea sumei împrumutate. Dobânda în astfel de contract este opțională si
rămâne la latitudinea persoanei care acordă împrumutul dacă o percepe sau nu.
În cauză, apărarea inculpatului că, deși nu există documente de creditare a societății, în
realitate, sumele retrase reprezintă „returnare creditare societate”, este doar la nivel declarativ,
iar pentru a produce efecte era necesar să fie îndeplinite condițiile legale pentru ca asociatul să
își împrumute propria firmă, să fie prevăzute metodele pe care acesta le avea la dispoziție sau
modalitatea de recuperare a banilor împrumutați.
Or, simpla afirmație că a împrumutat societatea, care nu poate fi coroborată cu niciun
mijloc de probă, în condițiile dovedirii infracțiunii predicat de evaziune fiscală, nu conduce la
inexistența faptei, fiind dovedit că mutarea banilor din contul societății în contul personal al
inculpatului s-a făcut pentru a crea o aparență de proveniență legală a banilor, iar prin păstrarea
lor în contul societății s-ar fi dedus uşor provenienţa ilicită.
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Astfel, transferul sumelor de 282.000 lei, efectuat la data de 02.04.2012, respectiv de
196.000 lei din data de 20.06.2012, așa cum rezultă din extrasele de cont de la Banca E., din
contul SC C. SRL în contul persoanei fizice A., s-a realizat în scopul ascunderii sau al
disimulării originii ilicite a acestora și întrunește elementele constitutive ale infracțiunii pentru
care inculpatul a fost condamnat, de spălarea banilor prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea
656/2002.
Situaţia premisă constă în existenţa sumelor de bani care provin din săvârşirea unei
infracţiuni de evaziune fiscală producătoare de fonduri ilicite, ajungându-se la disimularea
originii ilicite a acestora prin intermediul unor operațiuni economice.
Sub aspectul laturii subiective, infracțiunea prevăzută în art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 656/2002 s-a comis cu vinovăție sub forma intenției directe, calificată prin scopul ascunderii
sau disimulării originii ilicite a sumelor de bani provenite din infracțiunea de evaziune fiscală,
ceea ce înseamnă că inculpatul a prevăzut rezultatul socialmente periculos al faptei sale și a
urmărit producerea lui prin comiterea acesteia.
Constată, astfel, Curtea că probele administrate dovedesc atât existența elementului
material pentru fiecare dintre cele două infracțiuni pentru care s-a solicitat achitarea, cât și
vinovăția inculpatului, acuzațiile fiind dovedite dincolo de orice îndoială rezonabilă și nu se
impune pronunțarea unei hotărâri de achitare în temeiul prev. de art. 16 alin. 1 lit. a Cod de
procedură penală.
Hotărârea instanței de fond a fost criticată și în privința infracțiunii predicat, de evaziune
fiscală, prevăzută de art. 9 alin.(l) lit.(b), alin.(3) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.
2) C.pen. 1969, cu motivarea că probele administrate în vederea stabilirii valorii prejudiciului
sunt constituite din procesul-verbal de control nr. 126456 din 01.11.2012, raportul de inspecţie
fiscală nr. F-SV 195 din 05.03.2013, raportul de constatare tehnico – ştiinţifica și suplimentul
la raportul de constatare tehnico – ştiinţifică întocmite de specialiștii antifraudă din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, iar prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 72 din
29.01.2019 s-a admis excepţia de neconstituționalitate și s-a constatat că prevederile art. 2331
alin. 2) şi (3) din OG 92/2003 precum şi cele ale art. 350 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, sunt
neconstituționale.
Curtea reține că la punctele 2 și 3 din Decizia invocată s-a dispus admiterea excepției
de neconstituționalitate și s-a constatat că sintagma „care constituie mijloace de probă” din
cuprinsul art.2331 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 cu referire la alin.(2) și (3) din
același articol este neconstituțională.
Totodată, sintagma „care constituie mijloace de probă” din cuprinsul art.350 alin.(3) din
Legea nr.207/2015 cu referire la alin.(1) din același articol este neconstituțională.
În prezenta cauză, procesul-verbal de control nr. 126456 din 01.11.2012 și raportul de
inspecţie fiscală nr. F-SV 195 din 05.03.2013 au stat la baza formulării plângerii de către Garda
Financiară, în sensul art. 198 alin. 2 teza a II-a Cod de procedură penală, dar nu constituie
mijloace de probă, ci fac parte din categoria înscrisurilor prev. de art. 61 C.pr.pen.
În ceea ce privește Raportul de constatare și suplimentul la acesta, Curtea reține că a
fost întocmit de specialiștii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74 din 26 iunie 2013 „În cadrul
structurii centrale a Direcţiei generale antifraudă fiscală funcţionează pe lângă structurile de
prevenire şi control Direcţia de combatere a fraudelor, care acordă suport tehnic de specialitate
procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracţiuni economicofinanciare. În acest scop inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcţii sunt detaşaţi în cadrul
parchetelor, în condiţiile legii, pe posturi de specialişti.
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(4) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei de
combatere a fraudelor efectuează, din dispoziţia procurorului: a) constatări tehnico-ştiinţifice,
care constituie mijloace de probă, în condiţiile legii.”
Aceste dispoziții sunt în acord cu cele reglementate prin art. 172 alin. 10 C.pr.pen., iar
prin Decizia Curții Constituționale nr. 791/2016, la pct. 26 din considerente, se precizează:
„constatările tehnico-științifice efectuate de către acești specialiști constituie mijloc de probă,
în sensul dispozițiilor art. 172 și următoarele C.pr.pen., iar acest mijloc de probă poate fi
contestat de către părțile interesate, atât în cadrul procedurii în camera preliminară, prin
invocarea de excepții referitoare la legalitatea și temeinicia actelor de urmărire penală, cât și în
etapa judecății, conform dispozițiilor procesual penale referitoare la administrarea probelor.”
Revenind la criticile inculpatului, Curtea reține că raportul de constatare tehnicoștiințifică și suplimentul la acest raport au fost efectuate, în acord cu considerentele Curții
Constituționale, din dispoziția procurorului care a supravegheat urmărirea penală și nu au fost
contestate în procedura cameră preliminară sub niciun aspect, de legalitate sau de temeinicie.
De altfel, inculpatul recunoaște infracțiunea de evaziune fiscală, dar apreciază că
prejudiciul nu a fost corect stabilit, depunând în fața instanței de apel un raport extrajudiciar de
expertiză financiar-contabilă cu componentă fiscală, întocmit de expert .. care, conform
susținerilor acesteia, nu a consultat în prealabil dosarul, ci doar rapoartele de constatare puse la
dispoziție de către inculpat și apărătorul acestuia, precum și pe baza declarațiilor verbale date
de inculpat avocatului său.
Fără a stabili care este valoarea reală a prejudiciului cauzat de către inculpat prin
săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, experta concluzionează, în esență, că pentru a stabili
realitatea operațiunilor de cumpărarea mărfurilor de către SC C. SRL de la SC H. SRL, respectiv
G. SRL, autorii raportului de constatare ar fi trebuit să analizeze și alte documente precum avize
de însoțire a mărfii, CMR-uri, ș.a., iar metoda folosită de ei pentru a concluziona asupra unor
operațiuni economice este insuficientă și incertă.
Relativ la prejudiciul reținut prin rechizitoriu, în sumă de 1.530.861 lei, constituit din
impozit pe profit suplimentar (87.418 lei) și TVA suplimentară aferentă vânzărilor (1.443.383
lei), experta a menționat că în ipoteza în care facturile de achiziție de mărfuri de la SC H. SRL,
respectiv G. SRL sunt fictive, mărfurile neintrând niciodată în patrimoniul SC C. SRL, atunci
aceste mărfuri nici nu au fost vândute și, în mod logic, nu s-a creat un prejudiciu.
Curtea reține că inculpatul A. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de
evaziune fiscală în formă continuată care, potrivit art. 9 alin. 1) lit. b) și alin. 3) din Legea
241/2005, forma în vigoare la data săvârșirii faptelor, constă în omisiunea, în tot sau în parte,
a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale
efectuate sau a veniturilor realizate.
(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000
euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita
maximă a acesteia se majorează cu 3 ani.
Analizând apărările inculpatului prin prisma susținerilor expertei, în raport cu
operațiunile economice derulate cu SC H. SRL, respectiv G. SRL, Curtea constată că sunt
nefondate. Contrar aspectelor invocate, instanţa de fond a stabilit situaţia de fapt şi vinovăţia
inculpatului în acord cu prevederile art. 103 din Codul de procedură penală. Astfel, procedura
penală nu instituie o ierarhie a probelor care pot fi administrate în cursul procesului penal.
Valoarea acestora nu este stabilită de lege, ci este supusă liberei aprecieri a organelor judiciare,
după evaluarea de către acestea a tuturor probelor administrate. Decizia instanţei de judecată
asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului a fost motivată, cu trimitere la toate
probele administrate în faza urmăririi penale (și nu a avut în vedere doar raportul de constatare),
pe care acesta nu le-a contestat, precum și a înscrisurilor prezentate de inculpat.
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Făcând o analiză proprie a materialului probator, Curtea reține că S.C. C. SRL a efectuat
achiziții de mărfuri de la SC H. SRL în sumă de 552.502 lei cu TVA aferent în sumă de 132.601
lei. Aceste tranzacții au fost declarate ca fiind efectuate în lunile ianuarie și februarie 2012, cu
declarațiile fiscale D 300 cu nr. de înregistrare FSVSUCA-28837-2012 /24.02.2012 și
FSVSUCA-30681-2012/26.03.2012, fapt confirmat și de declarația D 394.
S.C. C. a efectuat în aceeași perioadă achiziții de mărfuri de la SC G. SRL în sumă de
6.335.859 lei cu TVA aferent în sumă de 1.520.606 lei. Aceste tranzacții au fost declarate ca
fiind efectuate în lunile martie, aprilie, mai și iunie 2012, cu declarațiile fiscale D300 cu nr. de
înregistrare ... fapt confirmat de declarația D394.
În total, au fost declarate achiziţii de la cele două societăţi în valoare totală de 8.541.568
lei, inclusiv TVA, din care 6.888.361 lei reprezintă valoarea mărfii şi 1.653.207 lei reprezintă
TVA aferentă.
În ceea ce privește operațiunea de stornare, respectiv de regularizare în minus a
achizițiilor de mărfuri cu suma de 6.924.047 lei (TVA deductibil aferent de 1.661.771 lei) prin
care se anulează, prin cumulat, atât achizițiile și TVA dedusă de la SC G. SRL, cât și cele
deduse de la SC H. SRL, această operațiune nu figurează într-o factură și din informațiile oferite
de baza de date ANAF, nu reiese că cele două firme, cărora le erau adresate operațiunile de
stornare, ar fi luat la cunoștință de aceste modificări, care trebuiau înscrise în facturi și transmise
furnizorilor de fapt pentru luare la cunoștință și declararea, la rândul lor, a modificărilor
intervenite, așa cum prevăd disp. art. 159 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
Prin urmare, concluzia specialiștilor că această operațiunea de „storno” este incorectă sa bazat, în mod just, nu pe o apreciere subiectivă, ci și pe faptul că achizițiile de mărfuri au fost
declarate inclusiv de furnizori ca efectuate pe timp de 6 luni, iar în a 7-a lună S.C. C. SRL le
declară ca fiind înregistrări greșite, situație care nu se regăsește și la furnizori.
În ceea ce privește mecanismul de producere a prejudiciului la bugetul de stat prin
vânzarea stocului scriptic de mărfuri existent la data de 30.09.2012, neînregistrarea și
nedeclararea veniturilor realizate la organul fiscal –modalitate de producere a prejudiciului
criticată de inculpat, Curtea reține următoarele:
Stocul scriptic de mărfuri aflat în gestiunea S.C. C. SRL la data de 30.06.2012, a fost
stabilit pe baza datelor şi informaţiilor preluate din declaraţiile cod D 300 şi D 390, înscrisuri
certe, depuse de către societate, prin reprezentantul ei, inculpatul A., pentru perioada ianuarie
– iunie 2012.
Potrivit declarației cod D 300, la data de 30.06.2012, SC C. SRL avea un stoc de marfă
în valoare de 5.467.358 lei care se compune din valorile declarate ale achiziţiilor interne în
sumă de 7.005.772 lei, valorile declarate ale achiziţiilor intracomunitare în sumă de 4.925.864
lei şi valorile declarate ale livrărilor interne în sumă de 6.464.278 lei, valori fără adaos
comercial şi TVA.
Inculpatul nu a negat realitatea depunerii acestor declarații (care se află în baza de date
a ANAF) și nici nu a prezentat la control evidenţa contabilă a societăţii pentru a înlătura
prezumțiile absolute deduse din probe certe. Mai mult, nu a negat constatările efectuate de
specialiști în sensul că nu a dispus niciodată de spaţii de depozitare adecvate pentru mărfuri din
categoria celor comercializate (fier beton) şi nici nu a arătat spațiile unde mărfurile ar fi fost
transportate şi stocate pe o perioadă mai mare, pentru a putea formula alte concluzii.
În ceea ce privește calcularea prejudiciului din vânzarea stocului scriptic (parte din
prejudiciul total stabilit de 2.786.572 lei), s-a reținut că la 30.09.2012 SC C. SRL avea un stoc
de marfă în valoare netă de 5.467.358 lei la care s-a adăugat adaosul comercial practicat stabilit
de către organul de control fiscal de 10% aplicat asupra valorii mărfii, respectiv în sumă de
546.736 lei, rezultând un stoc scriptic total de 6.014.094 lei și un TVA aferent colectat în sumă
de 1.443.383 lei. Adaosul comercial aferent stocului de marfă determinat a fost considerat ca
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bază impozabilă suplimentară pentru impozitul pe profit. În acest fel a rezultat un impozit pe
profit suplimentar de plată în sumă de 87.478 lei (546.736 x 16%), sume ce constituie parte a
prejudiciului datorat la bugetul de stat.
La aceste sume se adaugă prejudiciul produs prin neînregistrarea și nedeclararea tuturor
mărfurilor provenite din achiziții intracomunitare (596.508 lei TVA + 36.152 lei impozit pe
profit) și prejudiciul provenind din nedeclararea tuturor veniturilor realizate din comercializarea
mărfurilor pe piața internă (373.831 lei TVA + 249.220 lei impozit pe profit).
Curtea reține că din prejudiciul total stabilit, inculpatul a achitat în faza cercetării
judecătorești la instanța de fond suma de 6600 lei, iar la instanța de apel a mai achitat din
prejudiciul stabilit de către instanța de fond în favoarea părții civile Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice– Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice, suma de 15.800 lei, astfel: - 3000 lei (factura seria TS591 nr.
20100282439); 2500 lei (factura seria TS591 nr. 20100282247); 3000 lei (factura seria TS591
nr. 10000502877); 1000 lei (factura TS591 nr. 20100286178); 1000 lei (factura TS591 nr.
20100286431); 1000 lei (factura TS591 nr. 20100285751); 2300 lei (factura TS591 nr.
10000518278) şi 2000 lei (factura TS591 nr. 10000523772).
Aprecierea doamnei expert în raport de modalitatea de calcul a prejudiciului nu are în
vedere înscrisurile certe aflate la dosar și în baza de date a ANAF și este în contradicție cu
realitatea faptică, inculpatul neprezentând niciodată evidența contabilă. Totodată, se constată
că la calcularea prejudiciului s-au avut în vedere cifrele declarate de inculpat prin decontul de
TVA, declarația D 300 și raportul VIES pe considerentul că acestea reprezintă declarații cu
caracter fiscal, iar după depunere acestea devin obligatorii.
În ceea ce priveşte criticile formulate de inculpatul apelant, în sensul că a fost greşit
individualizat cuantumul pedepsei dar și modalitatea de executare, se constată că și acestea sunt
nefondate.
Așa fiind, Curtea apreciază că, în alegerea pedepsei s-a avut în vedere gravitatea
deosebită a infracțiunilor care au avut consecințe severe asupra bugetului de stat, inculpatul
trebuind să știe că, pe lângă drepturi, are și o serie de îndatoriri, obligații, răspunderi, care
caracterizează comportamentul său în fața societății. Faptul că are doar 4 clase nu îl absolvă de
răspundere și nu îi poate crea un avantaj în fața legii în raport cu alte persoane judecate pentru
același gen de fapte.
Pornind de la criteriilor generale prevăzute de art. 72 din Codul penal vechi, identificat
ca lege penală mai favorabilă, instanța a ținut cont de gradul de pericol concret ridicat al faptelor
comise, de circumstanțele reale ale săvârșirii lor și mai ales de prejudiciul cauzat bugetului de
stat. Exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei inculpatului, contribuind la
reeducarea sa, cât și asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus acesta,
sunt puse în situația de a reflecta asupra propriilor comportări viitoare și de a se abține de la
săvârșirea de infracțiuni.
Curtea apreciază că fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată și pusă în executare,
condiționează caracterul preventiv al sancțiunii care, totdeauna, prin mărimea privațiunii,
trebuie să reflecte gravitatea infracțiunii și gradul de vinovăție a inculpatului și, totodată, numai
o pedeapsă justă și proporțională este de natură să asigure atât exemplaritatea cât și finalitatea
acesteia, prevenția specială și generală.
Văzând în ansamblu probele administrate în cursul urmăririi penale, chitanțele care
atestă plata unei părți din prejudiciu, adeverința eliberată de Parohia de la domiciliu,
caracterizările făcute de Primarul com. și de martorul .., precum și Ancheta socială, înscrisuri
din care se desprind trăsăturile morale ale inculpatului – respectuos, cu un comportament
civilizat în societate, îi ajută pe nevoiași, este demn - instanța de control judiciar reține că
aplicarea unei pedepse principale în limitele legale, la nivelul mediu, cu executarea efectivă în
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regim de detenție satisface exigențele individualizării judiciare a pedepselor, iar trăsăturile de
personalitate ale inculpatului nu pot fi considerate circumstanțe atenuante conform de art. 74
C.pen. din 1969 și nici nu converg către reducerea cuantumului pedepsei.
O atenuare a răspunderii penale a inculpatului nu se justifică cu atât mai mult cu cât prin
declaraţia dată la instanța de control judiciar, inculpatul a adoptat o atitudine procesuală de
nerecunoaştere, încercând să acrediteze ideea că la instanța de fond apărătorul său ales nu i-a
făcut o apărare corespunzătoare, iar judecătorul nu a cercetat cu atenție probele administrate, în
detrimentul său. Toate împrejurările favorabile invocate de inculpat referitoare la situația sa
personală anterioară comiterii faptelor, lipsa antecedentelor penale, posibilitățile de îndreptare
au fost deja reținute de instanța de fond și li s-a dat eficiența corespunzătoare, stabilindu-se
pedeapsa la limita minimă, cu reținerea cauzei de reducere a pedepsei prev. de art. 396 alin. 10
Cod de procedură penală.
Relativ la solicitarea inculpatului de a se dispune suspendarea executării pedepsei,
Curtea reține că nu sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 861 C.pen. din 1969 potrivit căruia
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată şi în cazul concursului de
infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani şi sunt întrunite condiţiile
prevăzute în alin. 1 lit. b) şi c). Or, în cauză avem un concurs de infracțiuni și pedeapsa
rezultantă este de 4 ani.
În ceea ce priveşte pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, se constată că
aplicarea acesteia este impusă de dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, reţinute în
sarcina inculpatului, context în care nu se poate dispune înlăturarea acestora şi, pe cale de
consecinţă, nici a pedepsei accesorii. În plus, deşi se observă că inculpatul nu a formulat critici
cu privire la conţinutul şi durata acestora, Curtea reţine că acestea sunt corect individualizate în
raport de faptele pentru care inculpatul a fost condamnat.
Drept urmare, în raport de considerentele expuse, Curtea apreciază neîntemeiate criticile
privind individualizarea pedepsei atât sub aspectul cuantumului stabilit, cât și a modalității de
executare.
În conformitate cu jurisprudenţa C.E.D.O., chiar dacă dispoziţiile art. 6 parag. 1 din
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale impun
instanţelor naţionale să-şi motiveze deciziile, această obligaţie nu presupune existenţa unor
răspunsuri detaliate la fiecare problemă ridicată, fiind suficient să fie examinate în mod real
problemele esenţiale care au fost supuse spre judecată instanţei, iar în considerentele hotărârii
trebuie să se regăsească argumentele care au stat la baza pronunţării acesteia.
Curtea nu a identificat din lucrările dosarului motive de apel care să fie puse în discuție
din oficiu sau erori de fapt sau de drept care să conducă la reformarea hotărârii apelate.
Față de considerentele mai sus arătate, care se adaugă celor reținute de instanța de fond,
Curtea în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală va admite apelul declarat de
inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 237 din 11 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul
Suceava, pe care o va desființa în parte, numai în ceea ce priveşte acțiunea civilă și va constata
că, din cuantumul total al prejudiciului la care a fost obligat de către instanța de fond, inculpatul
a achitat suma de 15.800 lei.
În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare din apel
determinate de judecarea apelului declarat de inculpat rămân în sarcina statului.
În baza art. 275 alin. 6 Codul de procedură penală suma de 260 lei reprezentând
onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul apelant A., doamna avocat ..., se
înaintează din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului Suceava.
În cauză, prin încheierea pronunțată la data de 25.01.2019 de către Tribunalul Suceava
a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea formulată de domnul avocat .., privind îndreptarea
erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 237 din 11.X.2018,
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pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. .../86/2017, în sensul de a i se acorda onorariul
integral pentru asistența juridică acordată inculpatului în procedura camerei preliminare și
parțial pentru faza de judecată. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., domnul avocat, în calitate de
petent, a fost obligat să plătească statului suma de 50 lei, reprezentând cheltuieli judiciare.
Instanța de fond a motivat că s-a pronunţat asupra sumei reprezentând onorariul
apărătorului din oficiu .., ce i se cuvenea pentru prestaţia sa avocaţială în procedura de cameră
preliminară şi cercetarea judecătorească prin Încheierea din data de 21 martie 2018, constatând,
totodată, încetată delegaţia nr. ../20.10.2017, emisă pe numele acestuia pentru inculpatul A.
Împotriva acestei încheieri domnul avocat .. a formulat apel, care a fost atașat
prezentei cauze, cu motivarea că a fost desemnat apărător din oficiu pentru inculpatul A.
la instanța de fond, iar la termenul de judecată din data de 21.03.2018 a solicitat încetarea
delegației sale, ca urmare a prezentării apărătorului ales și acordarea onorariului din
oficiu pentru asistența juridică acordată inculpatului în procedura camerei preliminare și parțial
pentru faza de judecată. Încheierea din data de 21.03.2018 nu i-a fost comunicată, iar în sentința
penală nr. 237/2018 pronunțată de Tribunalul Suceava nu s-a făcut vorbire despre faptul că
onorariul a fost acordat printr-o încheiere anterioară, astfel încât nu avea cunoștință de faptul
că instanța s-a pronunțat asupra cererii sale.
Al doilea motiv de apel se referă la faptul că a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare
către stat, deși nu sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală.
Analizând apelul declarat de domnul avocat .., Curtea reține că este vădit nefondat. La
termenul din data de 21.03.2018 domnul avocat .., având în vedere că inculpatul A. şi-a angajat
apărător, a solicitat încetarea delegaţiei sale de asistenţă juridică obligatorie şi pe cale de
consecinţă, acordarea în totalitate a onorariului din oficiu din camera preliminară şi acordarea
parţială a onorariului pe fondul cauzei.
Instanţa a rămas în pronunţare cu privire la cererea formulată de apărătorul din oficiu,
stabilind că se va pronunţa prin încheiere cu privire la cele solicitate.
Prin încheierea pronunțată la data de 21.03.2018, instanța de fond, în baza art. 91 alin.
4 C.pr.pen. a constatat încetată delegaţia pentru asistenţă juridică obligatorie nr. 2598 din data
de 20.10.2017, emisă pe numele apărătorului din oficiu .., pentru inculpatul A..
În baza art. 6 corob. cu art. 5 al. 1 pct. a) din Protocolul privind stabilirea onorariilor
pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală încheiat între Ministerul Justiţiei
şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, s-a dispus plata sumei de 260 lei, către avocat
.., reprezentând onorariul cuvenit în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul
A. pentru prestaţia avocaţială din procedura de cameră preliminară şi plata sumei de 65 lei,
reprezentând 25 % din cuantumul total al onorariului de 260 lei, ce i s-ar fi cuvenit în calitate
de apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul A., sume avansate din fondurile Ministerului
Justiţiei în contul Baroului Suceava.
Procedura penală nu prevede comunicarea acestor încheieri părților interesate, astfel
încât instanța de fond nu avea obligația de a-i aduce la cunoștință în scris o copie a hotărârii,
așa cum a sugerat apelantul. Reținând că onorariile au fost acordate în cuantumul prev. de
Protocolul încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România,
cererea apelantului a rămas fără obiect și în mod corect a fost respinsă.
Curtea constată că și obligarea domnului avocat la plata cheltuielilor judiciare către stat
are temei legal, respectiv art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală care prevede că în cazul
introducerii oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i sa respins cererea.
Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură
penală va respinge ca nefondat apelul declarat de domnul avocat .. împotriva încheierii
pronunțată la data de 25.01.2019 de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 7220/86/2017.
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În temeiul art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală domnul avocat .., în calitate de
apelant, va fi obligat să plătească statului suma de 20 lei reprezentând cheltuieli judiciare
determinate de judecarea apelului său.
14. a. Atribuţiile judecătorului de cameră preliminară (Judecătorului de Cameră
Preliminară nu are printre atribuţii posibilitatea de a statua asupra temeiniciei acuzaţiilor
aduse împotriva inculpaţilor şi lipsa posibilităţii de a ordona administrarea unor noi
probe.
b. Efectele protocoalelor încheiate de Ministerul Public cu SRI prin prisma deciziei
Curţii Constituţionale a României nr. 26/16.01.2019, publicată în Monitorul Oficial nr.193
din 12.03.2019 .
c. Efectele deciziei nr. 51/ 16.02.2016 a Curţii Constituţionale publicată în
Monitorul Oficial nr. 190/14.03.2016 faţă de actele de urmărire penală efectuate anterior
publicării acestei decizii
d. Încălcarea dreptului la apărare al inculpatului în faza de urmărire penală.
Acoperirea oricărei neregularităţi prin refacerea actelor de către procuror .
Rezumat:
a. Din dispoziţiile art. 342-347 C.pr.pen., judecătorii de cameră preliminară investiţi
cu soluţionarea prezentelor contestaţii reţin că în cadrul procedurii camerei preliminare se
efectuează un control de legalitate a posteriori atât a actului de trimitere în judecată, cât şi a
probelor pe care se bazează acesta, astfel încât întreaga fază de urmărire penală să fie
examinată şi cercetată, iar actele procesuale, procedurale, probele sau procedeele efectuate
sau obţinute prin încălcarea echitabilităţii procedurilor să fie eliminate.
Judecătorului de Cameră Preliminară nu are printre atribuţii posibilitatea de a statua
asupra temeiniciei acuzaţiilor aduse împotriva inculpaţilor şi lipsa posibilităţii de a ordona
administrarea unor noi probe. Aceste restricţii vin să sublinieze caracterul pur pasiv al
controlului de legalitate exercitat de către judecător în această procedură preliminară,
precum şi lipsa funcţiei de instrucţie. Este exprimat, astfel, principiul separaţiei funcţiilor
judiciare în procesul penal, legiuitorul Noului Cod de procedură penală statuând, aşadar, că
prerogativa strângerii mijloacelor de probă şi aprecierea asupra oportunităţii trimiterii în
judecată aparţin exclusiv Ministerului Public. În cadrul procedurii de cameră preliminară,
legiuitorul nu a conferit posibilitatea pentru judecătorul de cameră preliminară de a restitui
rechizitoriul procurorului de caz pentru ca acesta să rescrie situaţia de fapt în varianta dorită
de inculpat în condiţiile în care modul de redactare al unui act procedural şi de redare a
situaţiei de fapt ţine de fiecare magistrat în parte cât timp acesta respectă dispoziţiile art.328
C.pr.pen.
b. În ceea ce priveşte efectul deciziei Curţii Constituţionale a României nr.
26/16.01.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 12.03.2019, după ce s-a constatat
existența unui conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public — Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parlamentul României, pe de-o parte, și Înalta
Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, pe de altă parte, generat de
încheierea între Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
și Serviciul Român de Informații a Protocolului nr.00750 din 4 februarie 2009 s-a precizat că
Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, precum și Ministerul
Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și unitățile subordonate
vor verifica, în cauzele pendinte, în ce măsură s-a produs o încălcare a dispozițiilor
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referitoare la competența materială și după calitatea persoanei a organului de urmărire
penală, și vor dispune măsurile legale corespunzătoare.
În prezenta cauză, judecătorii de cameră preliminară au făcut verificări solicitând
informaţii de la Tribunalul Botoşani, Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani cu privire la actele efectuate în cauză de
SRI în cursul urmării penale şi la încheierea unor protocoale între Tribunalul Botoşani şi SRI.
Din adresele nr. 540/A/2019 din 07.03.2019 a Tribunalului Botoşani şi nr. NS93061 din
15.03.2019 emisă de Serviciul Român de Informaţii rezultă că nu s-a încheiat un protocol între
SRI şi Tribunalul Botoşani şi că conţinutul protocolului din anul 2009 nu a fost prelucrat cu
judecătorii secţiei penale a Tribunalului Botoşani.
Totodată, din adresa nr. 258/III/13 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism – Biroul Teritorial Botoşani rezultă că la punerea în executare a mandatelor de
interceptare emise în prezenta cauză SRI a pus la dispoziţie doar suportul tehnic
(echipamentul) pentru punerea în executare a mandatelor de interceptare, lucrătorii SRI
neintervenind în niciun fel în activitatea de înregistrare şi redare a conversațiilor interceptate.
Judecătorii de cameră preliminară reţin că însăşi Curtea Constituţională a României a
arătat că punerea la dispoziţie a suportului tehnic de către SRI nu este echivalentul efectuării
unor acte de urmărire penală.
Aşadar, raportat la cele menţionate anterior nu se poate reţine că în cauză au fost
constituite echipe operative mixte din care să facă parte şi lucrători SRI şi că s-au efectuat acte
de urmărire penală de către alte organele ale statului care nu au statutul de organe de urmărire
penală.
Totodată, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar reţin că
în mod corect în cauză nu au fost emise de către procuror ordonanţe prin care să se delege
competenţa punere în executare a mandatelor de interceptare către lucrătorii SRI în condiţiile
în care delegarea este permisă pentru îndeplinirea unui act de urmărire penală iar în cauză
SRI nu are atribuţii în acest sens. Din contră în ipoteza în care ar exista aceste ordonanţe ar
exista o nelegalitate a urmării penale în condiţiile în care delegarea ar fi făcută către persoane
care nu au calitatea de organe de urmărire penală.
Simpla menţionare în cuprinsul mandatelor de interceptare şi a încheierilor de
încuviinţare a interceptărilor emise în cauză a faptului că mandatele vor fi puse în executare
de SRI, menţiune care, de altfel, nu era obligatorie, nu are semnificaţia că aceste acte sunt
lovite de nulitate în condiţiile în care SRI nu a pus în executare aceste mandate ci doar a pus
la dispoziţie suportul tehnic.
c. Din cuprinsul paragrafului 52 din Decizia nr. 51/16.02.2016 a Curţii Constituţionale
rezultă că efectul pe care îl produce este numai pentru viitor, pe toată perioada de activitate a
unui act normativ acesta bucurându-se de prezumţia de constituţionalitate. Sintagma
„aplicându-se, însă, în mod corespunzător, în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată”,
reprezentând aplicarea acestei decizii doar cauzelor care potrivit dispoziţiilor Codului de
procedură penală, pot fi influenţate de conţinutul acesteia, respectiv doar cauzelor aflate în
cursul urmăririi penale. Se reţine că printr-o decizie a Curţii Constituţionale nu pot fi
modificate normele procesual penale, iar emiterea /punerea în executare a unui mandat de
supraveghere tehnică poate fi dispus doar în cursul urmării penale, de judecătorul de drepturi
şi libertăţi, respectiv pus în executare de procurorul competent.
A interpreta sintagma „cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată”, din
considerentele Deciziei nr. 51/ 16.02.2016 a Curţii Constituţionale, în sensul că ar avea vreo
influenţă într-o etapă a procesului penal, în care nu este pus în executare un mandat de
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supraveghere tehnică, ar reprezenta încălcarea dispoziţiilor Codului de procedură penală,
care reglementează într-o modalitate neechivocă, momentul procedural în care are loc această
punere în executare – respectiv în timpul urmăririi penale.
Judecătorii de cameră preliminară apreciază că Decizia nr. 51/ 16.02.2016 a Curţii
Constituţionale publicată în M.Of. nr. 190/14.03.2016 are efecte numai pentru viitor, neputând
fi aplicată în privinţa mandatelor de supraveghere emise şi puse în executare anterior
publicării acesteia în M.Of., respectiv 16.02.2016. În prezenta cauză, toate mandatele de
supraveghere emise au fost puse în executare anterior momentului publicării deciziei
menţionate anterior în Monitorul Oficial al României.
A analiza legalitatea actelor de urmărire penală prin prisma unei eventuale nulităţi
survenite ulterior momentului întocmirii acestora, ar însemna nesocotirea dispoziţiilor legale
prevăzute în cuprinsul Codului de procedură penală. În opinia judecătorilor de cameră
preliminară, a da efect retroactiv Deciziei nr.51 a Curţii Constituţionale, încalcă şi dispoziţiile
acesteia, care prevăd că: „pe toată perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură
de prezumţia de constituţionalitate”. Interpretarea că Decizia nr.51 a Curţii Constituţionale,
prin menţiunile cuprinse în paragraful 52, ar lărgi sfera de aplicare, respectiv prin
exemplificarea situaţiilor în care aceasta nu este aplicabilă, per a contrario fiind aplicabilă
tuturor celorlalte situaţii, nu poate fi acceptată, fiind cunoscute efectele unei decizii a Curţii
Constituţionale, precum şi momentul de la care aceasta se aplică. Analizând semantic,
paragraful 52 al Deciziei nr.51 a Curţii Constituţionale, se reţine că sintagma „pe toată
perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumţia de
constituţionalitate”, este plasată între virgule, ceea ce reprezintă o aserţiune având efect în
privinţa tuturor actelor emise anterior acestei decizii.
d. Judecătorii investiţi cu soluţionarea prezentei contestaţii apreciază că drepturile
inculpatului nu au fost cu nimic vătămate prin faptul că nu a putut fi prezent la administrarea
probelor în perioada în care nu avea nicio calitate în dosar cât timp a avut posibilitatea să
solicite administrarea/ readministrarea de probe după ce a fost informat asupra calităţii sale
din prezentul dosar. În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea dreptului la apărare
prezenţii judecători de cameră preliminară apreciază că în mod legal şi temeinic a apreciat
judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond că orice neregularitate s-a acoperit.
Din analiza art. 90 C.pr.pen. actual rezultă că în timpul urmării penale asistenţa
juridică a inculpatului contestator nu era obligatorie în condiţiile în care nu era minor, reţinut
sau arestat, chiar în altă cauză, şi în aceste condiţii, contrar opiniei exprimate de acesta, nu
este incident cazul de nulitate absolută prevăzut de art.281 alin.1 lit.f C.pr.pen. care se referă
la ipoteza în care suspectul sau inculpatul nu a fost asistat de avocat atunci când asistenţa este
obligatorie. În aceste condiţii în care inculpatul a fost asistat la data de 13.10.2014 de către
un avocat care se afla în conflict de interese întrucât anterior asistase şi persoana vătămată
minoră în cauză ne aflăm în prezenţa unei nulităţi relative iar contestatorul trebuia să
dovedească o vătămare.
(Încheiere nr. 15 din 19.03.2019 pronunţată în dosarul nr. 1549/40/2018/a1)
Hotărârea:
Prin încheierea nr. 126 din data de 29.11.2018 a Judecătorul de Cameră Preliminară din
cadrul Tribunalului Botoşani, au fost respinse cererile şi excepţiile formulate de inculpatul A.
În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen. s-a constatat legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu privire la rechizitoriul nr.
57/D/P/2013 din data de 03.07.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul
Teritorial Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
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- B., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat
prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. şi trafic de persoane prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.pen.
raportat la art. 182 lit. c C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 C.pen. şi art. 5 C.pen.;
- C., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori prev. de art. 211 alin. 1 şi 2 C.pen.
raportat la art. 210 alin. 1 lit. a şi b C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.;
- A., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori prev. de art. 211 alin. 1 şi 2 C.pen.
raportat la art. 210 alin. 1 lit. a şi b C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.;
S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii B., C. şi A.
Pentru a dispune astfel, Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului
Botoşani a reţinut că, prin rechizitoriul nr. 57 D/P/2013 al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorim - Biroul Teritorial Botoşani s-a dispus
trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
1. B., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional
organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen. și trafic de persoane prev. de art. 210 alin. 1 lit. a
rap. la art. 182 lit. c din C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 39 C.pen. și a art. 5 C.pen.,
constând în aceea că, în cursul anului 2012, inculpatul, împreună cu învinuiţii D. şi E. şi numitul
F., a constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunii de trafic de
persoane prin exploatarea sexuală a mai multor tinere, numitul F. având rolul de a le racola şi
transporta în Italia, inculpatul B. de a le caza şi ulterior de a le vinde învinuiţilor D. şi E. care
realizează exploatarea sexuală prin obligarea la practicarea prostituţiei, iar în luna martie 2012,
prin promisiunea mincinoasă a asigurării unui loc de muncă bine plătit în Italia, împreună cu
numitul F., a recrutat-o, transportat-o şi cazat-o în Italia pe numita G. care ulterior a fost vândută
cu suma de 500 euro învinuiţilor D. şi E., care au exploatat-o sexual, obligând-o la practicarea
prostituţiei stradale.
2. C., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori prev. de art. 211 alin. 1 şi 2,
rap. la art. 210 alin. 1 lit. a și b din C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, la
începutul lunii februarie 2013, s-a înţeles cu numitul F. să obțină foloase materiale din
exploatarea sexuală a victimei minore H. și, în baza acestei înțelegeri, numitul F., sub pretextul
unei relaţii de prietenie, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale pe victima minoră H. pe care
a găzduit-o la locuinţa sa şi a determinat-o să meargă în Olanda pentru a practica prostituţia în
folosul lor și pentru ieşirea din ţară a victimei minore cei doi obţinând, prin inducerea în eroare
a părinţilor acesteia, o procură notarială prin care şi-au dat acordul ca victima minoră să
părăsească ţara împreună cu inculpatul C., iar după recrutare, victima minoră H. a fost
transportată în oraşul Amsterdam din Olanda de către inculpatul C., fiind găzduită de către
acesta la o locuinţă închiriată de persoane din anturajul său în scopul practicării prostituţiei în
folosul său şi al numitului F.
3. A., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori prev. de art. 211 alin. 1 şi 2,
rap. la art. 210 alin. 1 lit. a și b din C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., constând în aceea că, în
cursul lunii aprilie 2013, i-a făcut numitului I. cunoştinţă cu minora J. şi l-a determinat pe acesta
să o adăpostească la pensiunea sa în vederea exploatării sexuale prin determinarea la practicarea
prostituţiei, l-a însoţit pe acesta în mun. ..şi împreună au transportat-o pe minoră la Pensiunea
... în scopul exploatării sexuale, prin obligarea la practicarea prostituţiei, iar ulterior, în repetate
rânduri, a primit-o pe minoră la Cabana ... unde îndeplinea funcţia de cabanier, în scopul
exploatării sexuale a acesteia, obligând-o să practice prostituţia cu fratele său K., profitând de
starea de neputinţă şi de vulnerabilitate în care se afla victima minoră J. din cauza vârstei
precoce şi a lipsei de supraveghere, de îndrumare şi ocrotire din partea părinţilor şi abuzând de
autoritatea pe care acesta a exercitat-o asupra minorei în activităţile ilicite pe care a determinato să le comită.
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Fiind audiaţi în cursul urmăririi penale, inculpatul B. nu a recunoscut săvârşirea faptelor
pentru care a fost trimis în judecată, inculpatul C. s-a prevalat de dreptul de a nu face declaraţii,
iar inculpatul A. a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa.
Situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu a fost susţinută cu următoarele mijloace de
probă: rechizitoriul nr. 35 D/P/2012 din data de 02.08.2013, sentinţa penală nr. 256/14.11.2013
a Tribunalului Botoşani, decizia penală nr. 56/21.02.2014 a Curţii de Apel Suceava, referat cu
propunere de declinare a competenței, cerere de comisie rogatorie internațională adresată
autorităților italiene la data de 21.01.2013, răspunsul autorităților italiene la cererea de comisie
rogatorie, tradus în limba română, răspunsul autorităților italiene la cererea de comisie
rogatorie, în limba italiană, cerere de comisie rogatorie internațională adresată autorităților
italiene la data de 26.08.2014, răspunsul autorităților italiene la cererea de comisie rogatorie,
tradus în limba română, răspunsul autorităților italiene la cererea de comisie rogatorie, în limba
italiană, adresă către Compania Naţională Poşta Română, răspuns înaintat de către Compania
Naţională Poşta Română, chitanţa de primire a unei sume de bani prin serviciul Western Union,
adresă înaintată de către Sectorul Poliţiei de Frontieră Borş, tabel nominal cu pasagerii cursei
efectuate la data de 11.02.2013 cu autocarul ..., transmis de SCTA ... S.A., adrese înaintate de
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră la data de 13.02.2013, la data de 15.02.2013, la
data de 07.03.201, la data de 13.03.2013, la data de 19.03.2013, la data de 21.03.2013, proces
verbal de conducere în teren, procese verbale de investigații, proces verbal de consemnare a
rezultatului supravegherii operative din data de 07.02.2013 şi planşa fotografică, procese
verbale de investigații, proces verbal de consemnare a rezultatului supravegherii operative din
data de 24.04.2013 şi planşa fotografică, proces verbal de consemnare a rezultatului
supravegherii operative din data de 23.05.2013 şi planşa fotografică, proces verbal de oprire a
unui autovehicul, procese verbale de investigații, procese verbale de stabilire a sumelor de bani
obţinute de inculpaţi din exploatarea sexuală a victimei J., procese verbale de investigații,
adresă înaintată către Biroul Notarial .. .. şi răspuns, declaraţia notarială întocmită de .. şi .. şi
copii cărţi de identitate, document redactat în limba italiană şi traducere, referitor la .., proces
verbal de investigații, declarație suspect B., declarație inculpat B., declarație suspect C.,
declarație inculpat C., declarație suspect A., declarație inculpat A., declarație suspect A.,
declarație inculpat A., declarație persoană vătămată J., proces verbal de recunoaștere după
fotografie, planşe fotografice cu aspecte de la recunoașterea după fotografie efectuată de
persoana vătămată J., declarație olografă G., declaraţie martor G., proces verbal de întocmire a
planşelor fotografice şi planşe fotografice, proces verbal de prezentare pentru recunoaștere,
planșe fotografice cu aspecte de la recunoașterea după fotografie efectuată de martora G.,
proces verbal de întocmire a planşelor fotografice şi planşe fotografice, xerocopie, proces verbal
de prezentare pentru recunoaștere, declaraţie martor G., proces verbal de prezentare pentru
recunoaștere, planșă fotografică cu aspecte de la recunoașterea după fotografie efectuată de
martora G., xerocopie, declarații martori, procese verbale de căutare inculpaţi şi martori, dovadă
îndeplinire procedură citare D., mandat de aducere D., proces verbal de punere în aplicare a
mandatului de aducere privind pe D., dovadă îndeplinire procedură citare E., mandat de aducere
E., proces verbal de punere în aplicare a mandatului de aducere privind pe E., dovadă îndeplinire
procedură citare F., mandat de aducere F., proces verbal de punere în aplicare a mandatului de
aducere privind pe F., dovadă îndeplinire procedură citare .., mandat de aducere .., proces verbal
de punere în aplicare a mandatului de aducere privind pe .., dovadă îndeplinire procedură citare
.., dovadă îndeplinire procedură citare G., procese verbale de investigaţii şi dovezi de
îndeplinire a procedurii de citare J..
Totodată, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, date
privind desfăşurarea urmăririi penale, date despre inculpaţi, trimiterea în judecată şi cheltuielile
judiciare.
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Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 04.07.2018 sub
nr..../40/2018 fiind creat la aceeaşi dată, în baza dispoziţiilor art. 98 alin. 1 din Regulamentul
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, dosarul asociat cu numărul ../40/2018/a1 având
ca obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară.
În conformitate cu dispoziţiile art.344 alin. 2 C.pr.pen., la data de 04.07.2018 iar la data
de 05.07.2018 s-a comunicat inculpaţilor copia certificată a rechizitoriului, cu precizarea
obiectului procedurii în cameră preliminară, a termenului de 30 de zile avut la dispoziţie pentru
a formula cereri sau invoca excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea
administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, precum şi a posibilităţii de a-şi
angaja apărător.
De asemenea, s-a adus la cunoştinţa persoanei vătămate J. care este obiectul camerei
preliminare, că are dreptul de a-şi angaja apărător şi că are posibilitatea de a formula în scris
cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală în termen de 30 de zile.
În termenul stabilit inculpatul A., prin avocat ales .., a formulat cereri şi a invocat
excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele
de urmărire penală în dosarul nr. 57/D/P/2013 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani. Astfel, prin cererea
înregistrată pe rol la data de 10.08.2018 inculpatul a solicitat constatarea nulităţii tuturor actelor
de urmărire penală efectuate în cauză faţă de inculpat anterior începerii urmăririi penale faţă de
acesta, constatarea nulităţii tuturor actelor de urmărire penală efectuate în cauză de alte persoane
decât de procuror, constatarea nulităţii absolute a hotărârilor de autorizare a interceptărilor
convorbirilor şi comunicărilor telefonice, a autorizaţiilor emise în baza acestora şi a proceselor
verbale conţinând transcrierea lor, constatarea nelegalităţii interceptărilor de convorbiri şi
comunicări efectuate de lucrători S.R.I., excluderea din dosar a mijloacelor de probă
obţinute/administrate în baza actelor lovite de nulitate precum şi excluderea probelor derivate
din acestea, constatarea neregularităţii actului de sesizare şi trimiterea lui către procuror pentru
a se pronunţa asupra menţinerii dispoziţiei de trimitere în judecată ori pentru a solicita
restituirea cauzei iar pe fond, în temeiul art. 346 alin. 3 C.pr.pen., restituirea cauzei la
D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani.
S-a susţinut cu titlu preliminar că, având în vedere succesiunea de legi în timp care
caracterizează între altele urmărirea penală efectuată în dosarul nr. 57/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T.
- Biroul Teritorial Botoşani, urma ca în acel cadru procesual al procedurii preliminare să fie
verificată legalitatea actelor şi lucrărilor efectuate până la data de 01.02.2014 în raport cu
legislaţia anterioară intrării în vigoare a Noului C.pr.pen., iar a celor efectuate după data de
01.02.2014, în raport cu legislaţia în vigoare.
În cadrul expunerii preliminare s-a mai precizat că fapta imputată inculpatului A. a făcut
obiectul cercetărilor şi într-un alt dosar de urmărire penală al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial
Botoşani, dosarul nr. 35/D/P/2012, cercetare finalizată cu întocmirea rechizitoriului din
02.08.2013, sesizarea Tribunalului Botoşani în cauza care a făcut obiectul dosarului nr.
3956/40/2013 şi pronunţarea unei hotărâri de condamnare în privinţa numitului I. - sentinţa
penală nr. 256 din 14.11.2013 a Tribunalului Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. 56 din
21.02.2014 a Curţii de Apel Suceava. Astfel, s-a apreciat de către apărător, ca fiind nelegal şi
inechitabil procedeul prin care o persoană, în calitate de martor (A.), a dat declaraţii într-o cauză
în care a fost cercetat un inculpat (I.), inculpatul în discuţie a fost condamnat, pentru ca, ulterior,
hotărârea de condamnare şi declaraţia fostului inculpat, transformat în martor, să fie folosite
pentru a susţine acuzaţia în privinţa fostului martor, actual inculpat.
S-a precizat totodată că hotărârea de condamnare pronunţată în respectiva cauză nu
poate constitui „mijloc de probă” în această cauză penală, în niciun caz mijloacele de probă
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administrate într-o cauză penală, sub incidenţa legislaţiei anterioare, nu pot fi preluate, fără a fi
verificate sub aspectul legalităţii sau fără refacerea lor, într-o altă cauză penală, ele neavând
decât, eventual, caracter de „acte premergătoare", în condiţiile art. 224 vechiul C.pen.
Referitor la acest aspect s-a mai arătat de asemenea că a fost necesar a se verifica dacă
toate actele de urmărire penală întocmite în alt dosar, dar folosite în acesta au fost întocmite în
conformitate cu dispoziţiile legale incidente la acea dată. La fel, administrarea celorlalte
mijloace de probă (declaraţii parte vătămată, declaraţii martori, interceptări de convorbiri şi
comunicări etc.) în altă cauză, de natură a susţine acuzaţia în cauză, dincolo de nelegalitatea
procedeului, trebuie evaluată prin prisma dispoziţiilor legale incidente la acea dată.
Concluzionând asupra acestui prim aspect invocat în cuprinsul cererii formulate, s-a
arătat de către apărător că toate aceste aspecte prezintă importanţă în acest stadiu procesual,
distinct de orice manifestare a inculpatului în cursul urmăririi penale, fiind o necesitate şi o
garanţie a principiului legalităţii procesului penal, consacrat în art. 2 C.pr.pen., cu atât mai mult
cu cât, pe de o parte, în prima fază a demersului penal sub incidenţa vechiului C.pr.pen. nu s-a
pus în discuţie asigurarea dreptului la apărare, inculpatul având calitate de martor, iar pe de altă
parte, ulterior începerii urmăririi penale împotriva sa, dreptul la apărare al inculpatului a fost
grav afectat, dincolo de orice discuţie, fiind inadmisibilă efectuarea de acte de procedură în
condiţiile în care acelaşi apărător asigura asistenţa juridică a inculpatului şi a părţii vătămate.
Dezvoltând excepţiile şi cererile formulate, inculpatul A., prin apărător, a arătat şi
solicitat următoarele:
1. Nulitatea actelor de urmărire penală efectuate anterior începerii urmăririi
penale împotriva sa (care au caracter de acte premergătoare), preluate din alte dosare de
urmărire penală, fără refacerea lor în raport cu calitatea de inculpat dobândită ulterior efectuării
lor, şi excluderea mijloacelor de probă astfel obţinute.
În susţinerea acestei teze s-a arătat că faţă de inculpat s-a dispus, prin ordonanţă, la data
de 31.07.2013, în dosarul nr. 35/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani,
extinderea cercetărilor cu privire la infracţiunea de trafic de minori. Nefiind începută urmărirea
penală, toate actele efectuate şi anterior datei de 31.07.2013, şi ulterior acesteia, până la
începerea urmăririi penale în privinţa inculpatului A., au caracter de acte premergătoare
începerii urmăririi penale (art. 224 C.pr.pen. anterior), acte sui generis ce scăpau oricărui
control de legalitate (inculpatul nu a putut participa la audierea de martori, nu a putut pune
întrebări, nu a putut propune probe, nu se bucură de dreptul la un proces echitabil), constatările
făcute neavând caracter de probă în procesul penal în raport cu dispoziţiile legale aplicabile la
data întocmirii lor, prezervându-şi aceeaşi calitate şi după intrarea în vigoare a C.pr.pen. (numai
actele întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale, din vechiul cod, rămân valabile prin prisma
reglementării actuale).
În susţinerea celor de mai sus, au fost invocate Decizia nr. 962/2009 a Curţii
Constituţionale, Decizia nr. 385/13.04.2010 a Curţii Constituţionale şi Decizia nr. 141 din
05.10.1999 a Curţii Constituţionale. Pe cale de consecinţă, s-a arătat că toate actele efectuate
anterior intrării în vigoare a actualului C.pr.pen., nerefăcute după acest moment, cu respectarea
drepturilor procesuale şi folosite ca mijloace de probă în prezenta cauză sunt lovite de nulitate
absolută, urmând a fi. înlăturate din dosar, vizate fiind mijloacele de probă enumerate în
rechizitoriu la filele ..: - declaraţii: parte vătămată J. din data de 10.06.2013; declarații martori;
- procesele verbale de investigaţii din: 11.02.2013; 08.04.2013; 22.04.2013; 08.05.2013;
24.05.2013; - procesele verbale de supraveghere operativă
2. Nulitatea actelor de urmărire penală efectuate de alte persoane decât de
procuror.
În dezvoltarea acestei excepţii s-a arătat că având în vedere succesiunea de legi în timp
şi raportat la data comiterii faptelor imputate şi a efectuării unor acte de procedură, în cazul
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infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 678/ 2001 (act normativ în vigoare la data comiterii
faptelor reţinute în sarcina inculpatului) „urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de
către procuror” (art. 21) şi că potrivit art. 12 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 508/ 2004, infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 678/ 2001 sunt de competenţa D.I.I.C.O.T, procurorii specializaţi din
cadrul acestei direcţii efectuând în mod obligatoriu urmărirea penală în aceste cauze.
Au fost invocate prevederile art. 2 alin. 1, art. 197 alin. 2, art. 197 alin. 3, art. 209 alin.
3 vechiul C.pr.pen. şi dispoziţiile art. 2 noul C.pr.pen.
Referitor la această excepţie s-a precizat că, unele acte, de regulă din categoria celor
premergătoare începerii urmăririi penale, puteau face obiectul delegării către organele de
cercetare penală, dar audierea martorilor, audierea inculpaţilor sau a părţilor vătămate, acte care
prin natura lor au o valoare semnificativă în ansamblul probatoriului administrat, nu puteau fi
efectuate decât, personal, de procuror.
Astfel, s-a solicitat înlăturarea din dosar a următoarelor declaraţii de martori luate de
organul de cercetare penală şi nu de procuror: martor .. din data de 10.06.2013 ; martor .. din
data de 10.06.2013; martor ..din data de 10.06.2013 şi martor .. din data de 10.06.2013.
3. Nulitatea actelor de urmărire penale efectuate cu încălcarea dreptului la apărare
al inculpatului
În susţinerea acestei excepţii s-a arătat că asistenţa juridică a inculpatului a fost asigurată
de către apărătorul pretinsei persoane vătămate J., pe care a asistat-o la declaraţia pe care aceasta
a dat-o la data de 10.06.2013, apărătorul asistând, ulterior, la audierea inculpatului în noile
calităţi procesuale dobândite, cu percepţii, păreri dobândite cu prilejul audierii părţii vătămate,
percepţii, sugestii, păreri pe care le-a transmis, sugerat, prezentat inculpatului dintr-o anume
perspectivă.
Totodată, s-a menţionat că, deşi începând cu data de 05.04.2018 asistenţa juridică a
inculpatului a fost asigurată de către noul apărător ales, acest moment s-a petrecut după ce
inculpatul dăduse declaraţii anterior în cauză, după ce anumite „realităţi juridice" fuseseră
vehiculate.
Astfel, s-a susţinut că un prim aspect neclarificat a fost cel legat de vârsta persoanei
vătămate şi percepţia celor cu care a relaţionat, într-o formă sau alta, cu aceasta, în condiţiile în
care persoana vătămată şi-a ascuns constant vârsta reală, iar trăsăturile sale fizice erau de natură
a înlătura o posibilă apreciere asupra acesteia ca fiind minoră. S-a subliniat că de altfel acest
aspect a fost sesizat de către organul de urmărire penală care nu a precizat, niciun moment că
inculpatul ar fi cunoscut vârsta reală a persoanei vătămate, ci doar că ar fi cunoscut că este
minoră, aspect expus, cu repetiţie, nu doar în rechizitoriu, ci şi în actele anterior efectuate.
Remedierea situaţiei nu a fost însă posibilă în condiţiile în care, în concret, persoana vătămată
nu a mai fost audiată în prezenţa altui apărător decât cel cu interese contrarii.
De asemenea, s-a menţionat că neaudierea persoanei vătămate în cauză şi în raport cu
învinuirea adusă inculpatului A. constituie, în sine, o deficienţă a urmăririi penale, care i-a dat
caracteristica de incompletă, fiind, în acelaşi timp, o încălcare a dreptului la apărare al
inculpatului căruia i se aduc, astfel, acuze preluate din declaraţii vizând alte persoane, fără a se
putea, apăra în vreun fel.
4. Nulitatea hotărârilor prin care s-a autorizat interceptarea convorbirilor şi
comunicărilor telefonice, a autorizaţiilor emise în baza acestora şi a proceselor verbale
conţinând transcrierea lor
S-a susţinut că, în condiţiile în care procurorul a solicitat, iar instanţa a încuviinţat
interceptarea unor convorbiri/comunicări de către entităţi care nu aveau calitate de organe de
cercetare penală, în speţă cele făcând parte din S.R.I., încheierile de autorizare a acestor
interceptări sunt lovite de nulitate absolută, fiind date cu încălcarea legii, regim pe care urmează
a-l avea şi autorizaţiile astfel emise în baza acestora.
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În concret, vizate au fost interceptările convorbirilor părţii vătămate J. care trebuiau
înlăturate ca nelegale.
S-a mai arătat că faţă de situaţia generată de recenta declasificare a unor protocoale
încheiate între Ministerul Public, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi S.R.I., s-a impus a fi
verificate dacă interceptările efectuate în cauză au avut la bază aceste protocoale, respectiv dacă
instanţa care a încuviinţat interceptările a fost desemnată în baza acestora, în condiţiile în care
urmărirea penală, parte a procesului penal, s-a desfăşurat în temeiul legii cunoscută de toţi
participanţii la actul de justiţie, iar nu în baza unor acte cu caracter secret, ce conferă, prin însăşi
existenţa lor, caracter neechitabil procesului penal.
Nulitatea interceptării de convorbiri şi comunicări efectuate în cauză atrag şi nulitatea
proceselor verbale de transcriere a acestora, întrucât nu au fost efectuate personal de către
procuror sau de către organul de cercetare penală, ci de lucrători din S.R.I., fiind încălcate disp.
art. 91¹ vechiul C.pr.pen. În susţinerea acestui punct de vedere s-a arătat că în fapt, toate
înregistrările convorbirilor şi comunicărilor telefonice au fost realizate de către S.R.I. (în
condiţiile în care lucrătorii din cadrul acestui serviciu nu aveau calitatea de organe de cercetare
penală, faptele cercetate neintrând în sfera lor de competenţă), iar nu de către procuror având
în vedere şi competenţa materială exclusivă, ceea ce atrage nulitatea probelor astfel obţinute cu
consecinţa excluderii lor, în condiţiile art. 102 alin 3 noul C.pr.pen.
A fost invocată Decizia nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale care a constatat
neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale care permit S.R.I. să efectueze interceptări în cauzele
penale. S-a concluzionat astfel că S.R.I. nu era îndrituit, conform art. 91¹ vechiul C.pr.pen., să
efectueze asemenea înregistrări, ceea ce atrage nelegalitatea probelor astfel obţinute şi
excluderea lor din dosar.
5. Neregularitatea actului de sesizare a instanţei
S-a arătat că rechizitoriul întocmit nu îndeplineşte cerinţele impuse de art. 328 alin. 1
C.pr.pen. în condiţiile în care nu poate fi stabilit obiectul şi limitele judecăţii în cazul
inculpatului A., descrierea faptei fie lipsind în raport cu susţinerile formulate (nu au fost
descrise actele de constrângere despre care s-a făcut vorbire, nu a fost descris în ce a constat
exploatarea victimei de către inculpat, nu a fost prezentată modalitatea de profitare de anume
vulnerabilităţi ale acesteia, nu a fost indicată modalitatea de determinare a minorei la a efectua
anumite activităţi, pe care aceasta le făcea în mod curent şi de foarte multă vreme, nu a fost
clarificată în niciun mod cunoaşterea vârstei minorei de către inculpat în condiţiile în care
inclusiv inculpata a ascuns-o constant, creând o stare de eroare în privinţa acesteia faţă de
bărbaţii cu care relaţiona), fie a fost evazivă si contradictorie, la fila 3 reţinându-se că inculpatul
„...i-a relatat lui I. despre minora J. şi i-a făcut cunoştinţă cu aceasta”; „...s-a deplasat împreună
cu numitul I. la .. pentru a o prelua şi transporta pe minora J. la Pensiunea „..” în comuna..;” a
determinat-o pe victima J. să întreţină relaţii sexuale contra cost, de două ori, cu fratele său, K.,
pentru ca la fila 38 să se reţină că inculpatul „..i-a făcut numitului I. cunoştinţă cu minora J. şi
l-a determinat pe acesta să o adăpostească la pensiunea sa în vederea exploatării sexuale prin
determinarea la practicarea prostituţiei”; l-a însoţit în mun. .. pe numitul I. şi împreună au
transportat-o pe minoră la Pensiunea „..” în scopul exploatării sexuale, prin obligarea la
practicarea prostituţiei...”; în repetate rânduri a primit-o pe minoră la Cabana „..” unde
îndeplinea funcţia de cabanier, în scopul exploatării sexuale a acesteia, obligând-o să practice
prostituţia cu fratele său, K., profitând de starea de neputinţă şi de vulnerabilitatea în care se
afla victima minoră J. datorită vârstei precoce şi lipsei de supraveghere, de îndrumare şi ocrotire
din partea părinţilor şi abuzând de autoritatea pe care acesta a exercitat-o asupra minorei în
activităţile ilicite pe care a determinat-o să le comită…”.
Totodată, s-a menţionat lipsa indicării în cuprinsul rechizitoriului a probelor care să
susţină acuzaţiile aduse, cu privire la acte de constrângere exercitate de inculpat, acte de
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exploatare a minorei de către inculpat, modalităţi concrete de profitare de anume vulnerabilităţi
ale acesteia şi acte de determinare minorei la a efectua anumite activităţi.
Nu au fost indicate nici probele certe, lipsite de echivoc, care să susţină cunoaşterea
unor elemente de fapt de care depinde caracterul penal al faptei sau încadrarea sa juridică,
respectiv vârsta victimei, în condiţiile în care aceasta, în discuţii, nu şi-a asumat vârsta reală,
iar din declaraţiile martorilor rezultă că asupra vârstei acesteia s-au făcut doar aprecieri,
supoziţii.
Astfel, nefiind indicate şi descrise faptele ce i s-au imputat inculpatului şi nefiind
indicate probele şi mijloacele de probă legale în baza cărora au fost formulate acuzaţiile, s-a
apreciat de către inculpatul A. că actul de sesizare al instanţei nu a îndeplinit cerinţele impuse
de art. 328 alin. 1 C.pr.pen., motiv pentru care s-a solicitat restituirea rechizitoriului
procurorului pentru a proceda în conformitate cu disp. art. 345 alin. 3 teza finală C.pr.pen.
La cererea apărătorului inculpatului A., judecătorul de cameră preliminară a solicitat
D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani să comunice dacă activităţile de interceptare şi
înregistrare a convorbirilor şi comunicărilor realizate în cauză au fost efectuate de către
organele de cercetare penală sau de către echipe mixte formate din organe de cercetare penală
şi lucrători specializaţi din cadrul Serviciului Român de Informaţii.
De asemenea, apărătorul aceluiaşi inculpat a solicitat înaintarea unei adrese către
Tribunalul Botoşani pentru a se comunica dacă, în vederea autorizării înregistrărilor şi
interceptărilor în cauză, completurile au fost constituite în considerarea dispoziţiilor
protocoalelor încheiate între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii, cerere ce a fost respinsă deoarece
completul care a autorizat respectivele activităţi a fost stabilit în baza legii, respectiv art. 91
indice 1 din vechiul C.pr.pen., potrivit căruia „autorizaţia se dă pentru durata necesară
interceptării şi înregistrării … de preşedintele instanţei căreia i-ar reveni competenţa să judece
cauza în primă instanţă…”.
Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală raportat la cererile formulate
şi excepţiile ridicate, în acord cu prevederile legale incidente, judecătorul de cameră preliminară
din cadrul Tribunalului Botoşani a reţinut că, obiectul procedurii de cameră preliminară a fost
descris explicit în cuprinsul dispoziţiilor art. 342 C.pr.pen. care au statuat neechivoc asupra
prerogativelor judecătorului de a verifica, după trimiterea în judecată, chestiuni punctuale,
enumerate limitativ: competenţa instanţei sesizate prin rechizitoriu, legalitatea sesizării
instanţei, legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de către organele de
urmărire penală.
Examenul judecătorului de cameră preliminară a fost limitat la chestiuni ce ţin, în mod
esenţial, de legalitatea actelor procesuale şi procedurale efectuate în faza de urmărire penală ori
de legalitatea probelor în sine şi a implicat identificarea dispoziţiilor legale pertinente aplicabile
în cauză, examinarea conformităţii probelor şi actelor de urmărire penală cu exigenţele acelor
dispoziţii şi, doar în cazurile expres prevăzute de lege, de aplicare corespunzătoare a
sancţiunilor prevăzute de art. 281-282 C.pr.pen.
Sfera controlului exercitat în camera preliminară, în privinţa legalităţii sesizării, a vizat
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 328 C.pr.pen. referitoare la conţinutul rechizitoriului,
fiind necesar ca acesta să cuprindă menţiunile privind data emiterii şi denumirea parchetului,
numele, prenumele şi calitatea celui care l-a întocmit, datele privitoare la persoana inculpaților,
faptele reţinute şi încadrarea juridică a acestora, probele şi mijloacele de probă, date referitoare
la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă şi măsurile preventive luate în cursul urmăririi
penale, dispoziţia de trimitere în judecată, cheltuielile judiciare şi semnătura celui care l-a
întocmit, precum și menţiunea verificării sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către
procurorul ierarhic superior.
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În cazul în care, prin rechizitoriu, s-au dispus atât soluţii de trimitere în judecată, cât şi
soluţii de netrimitere în judecată (clasare), verificarea legalităţii actului de sesizare a instanţei
se va raporta doar la soluţiile de trimitere în judecată; soluţiile de netrimitere în judecată pot
fi verificate sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de judecătorul de cameră preliminară doar în
cadrul competenţelor derivate numai în ipoteza formulării unei plângeri (potrivit procedurii
prevăzute de art. 340 şi 341 C.pr.pen.).
Limitele verificării legalităţii sesizării sunt impuse de dispoziţiile art. 345 alin. 3
C.pr.pen. care se referă la „neregularităţi ale actului de sesizare”, precum şi de dispoziţiile art.
346 alin. 3 lit. a C.pr.pen. care prevăd sancţiunea restituirii cauzei la parchet când „rechizitoriul
este neregulamentar întocmit”, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul
prev. de art. 345 alin. 3 C.pr.pen. şi aceasta atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau
limitelor judecăţii.
Instituţia camerei preliminare este echivalentă unei noi faze a procesului penal, ea nu
aparţine nici urmăririi penale, nici judecăţii, iar activitatea judecătorului de cameră preliminară
nu priveşte fondul cauzei, neantamând şi nedispunând cu privire la elementele esenţiale: faptă,
persoană şi vinovăţie.
În doctrină şi jurisprudenţă s-a statuat că judecătorul de cameră preliminară nu verifică
temeinicia ori aparenţa de temeinicie a probelor sau a trimiterii în judecată şi nici caracterul
complet al urmăririi penale sau oportunitatea ori suficienţa probelor administrate în acuzare sau
legalitatea şi temeinicia încadrării juridice a acuzaţiei, acestea fiind aspecte de fond ale cauzei
penale.
Având în vedere aceste consideraţii de natură teoretică şi analizând conţinutul actului
de sesizare, actele şi lucrările dosarului de urmărire penală din perspectiva cererilor invocate în
faţa judecătorului de cameră preliminară, se vor arăta următoarele:
1. Cu privire la nulitatea actelor de urmărire penală efectuate anterior începerii
urmăririi penale împotriva inculpatului A.
În dosarul iniţial al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, nr. 35D/P/2012, s-au
efectuat cercetări cu privire la mai multe persoane, printre care şi inculpaţii F., sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1
din Legea nr. 39/2003, trafic de persoane, prev. de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr.
678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., şi trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 şi 3 din
Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., şi I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 678/2001.
Din probatoriul administrat în cauza respectivă a rezultat şi implicarea numitului A. în
activitatea infracţională, motiv pentru care, prin ordonanţa nr. 35D/P/2012 din data de
31.07.2013, s-a dispus extinderea cercetărilor faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 678/2001.
Prin rechizitoriul nr. 35/D/P/2012 din data de 02.08.2013 s-a dispus disjungerea cauzei
şi continuarea cercetărilor faţă de mai multe persoane, printre care şi făptuitorul A., formânduse astfel dosarul nr. 57/D/P/2013.
Ulterior intrării în vigoare a noului C.pen., prin ordonanţa nr. 57/D/P/2013 din data de
10.10.2014, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de A., sub aspectul
săvârşirii aceleiaşi infracţiuni de trafic de minori, reţinându-se de această dată încadrarea
juridică din C.pen., respectiv art. 211 alin. 1 şi 2 rap. la art. 210 alin. 1 lit. a şi b C.pen., cu
aplicarea art. 5 C.pen.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat că atât ordonanţa de extindere a
cercetărilor cât şi cea de continuare a urmăririi penale au fost emise cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare la data emiterii, respectiv art. 238 din Vechiul Cod de procedură penală şi art.
305 din noul C.pr.pen.
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În concret, din probele administrate în condiţii de legalitate a rezultat bănuiala
rezonabilă că A. a comis infracţiunea de trafic de minori. De altfel, din economia textului art.
305 C.pr.pen. a reieşit că urmărirea penală poate continua faţă de o persoană numai dacă există
probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că aceasta a săvârşit fapta pentru care s-a început
urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute de art. 16 alin. 1 C.pr.pen.
Judecătorul de cameră preliminară a apreciat că probele legal administrate până la
momentul extinderii cercetărilor/continuării urmăririi penale faţă de A. rămân câştigate şi în
cauza disjunsă, organul de urmărire penală neavând obligaţia de a reface, din oficiu, probele
deja administrate. În schimb, inculpatul, după ce i s-a adus la cunoştinţă acuzarea, avea
posibilitatea de a solicita probe în apărare, inclusiv readministrarea unor probe. Cu toate
acestea, cu prilejul audierii, în calitate de suspect şi respectiv de inculpat, din luna octombrie
2014 şi apoi din luna aprilie 2018, inculpatul A. a declarat expres că nu are de propus probe în
apărare şi nici cereri de formulat.
În aceste condiţii nu se poate reţine că probele anterioare continuării urmăririi penale
faţă de A. au fost administrate cu încălcarea dispoziţiilor legale şi a dreptului la apărare astfel
că nu se justifică excluderea acestora.
2. Cu privire la nulitatea actelor de urmărire penală efectuate de alte persoane
decât de procuror
S-a invocat de către inculpatul A. faptul că declaraţiile martorilor .. din data de
10.06.2013 .. din data de 10.06.2013, .. din data de 10.06.2013 şi .. din data de 10.06.2013 sunt
lovite de nulitate absolută motivat de faptul că martorii au fost audiaţi de către organul de
cercetare penală şi nu de către procuror în condiţiile în care urmărirea penală trebuia efectuată
în mod obligatoriu de către procuror.
Judecătorul de cameră preliminară a reţinut că, este adevărat că urmărirea penală în
cazul infracţiunii de trafic de minori se efectuează de către procuror dar legea nu interzice
posibilitatea delegării organelor de cercetare penală pentru efectuarea unor acte de urmărire
penală.
Susţinerea inculpatului potrivit căreia audierea martorilor nu putea fi delegată de
procuror organelor de cercetare penală contravine disp. art. 135 rap. la art. 132 din vechiul
C.pr.pen., care prevăd expres că audierea unui martor poate constitui obiectul delegării.
Judecătorul de cameră preliminară constată că, în baza art. 135 din vechiul C.pr.pen.,
procurorul a dispus prin rezoluţia nr. 35D/P/2012 din data de 10.06.2013 delegarea către
lucrători din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate a competenţei de
efectuare a următoarelor acte de urmărire penală şi de procedură: identificarea şi audierea în
calitate de martori, cu respectarea disp. art. 85 şi art. 86 din C.pr.pen., a persoanelor care cunosc
date de interes în cauză în legătură cu victima minoră J. şi învinuiţii F., L. şi I..
Atât timp cât audierea martorilor menţionaţi de inculpat a avut loc în baza dispoziţiei de
delegare a procurorului nu s-a putut reţine că lucrătorii din cadrul Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii Organizate şi-au depăşit competenţa.
3. Referitor la nulitatea actelor de urmărire penale efectuate cu încălcarea
dreptului la apărare al inculpatului
Analizând actele şi lucrările dosarului s-a confirmat faptul că, la data de 13.10.2014, A.
a fost audiat în calitate de suspect şi apoi de inculpat, fiind asistat de domnul avocat .., care a
asigurat asistenţă juridică persoanei vătămate J. în dosarul nr. 35D/P/2012, dar aceste acte au
fost refăcute în cursul urmăririi penale, inculpatului fiindu-i din nou aduse la cunoştinţă
învinuirea şi reaudiat, la data de 05.04.2018, în prezenţa unui alt apărător ales, fiind refăcute
actele de urmărire penală care presupuneau tangenţă directă cu inculpatul (s-a emis o nouă
ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat la data de 05.04.2018).
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După ce i s-au adus la cunoştinţă acuzarea, drepturile şi obligaţiile procesuale, în
prezenţa noului apărător ales, inculpatul A. a fost de acord să dea declaraţie în cauză, şi-a
exprimat poziţia faţă de acuzarea adusă, menţionând expres că nu are de propus probe în apărare
şi nici cereri de formulat.
Prin urmare, actele de urmărire penală efectuate în perioada în care inculpatul A. a fost
asistat de domnul avocat .. au fost refăcute, noile acte fiind efectuate cu respectarea deplină a
dreptului la apărare al inculpatului.
Audierea persoanei vătămate J. nu a fost posibilă în prezenta cauză din motive obiective,
neimputabile organelor de urmărire penală. Astfel, persoana vătămată a fost citată atât la adresa
de domiciliu cât şi la adresa de reşedinţă, dar nu a fost găsită, tatăl acesteia comunicând
organelor de urmărire penală că nu păstrează legătura şi nu cunoaşte locul unde se află, fiind
posibil să fie pe teritoriul Italiei.
4. Cu privire la nulitatea hotărârilor prin care s-a autorizat interceptarea
convorbirilor şi comunicărilor telefonice, a autorizaţiilor emise în baza acestora şi a
proceselor verbale conţinând transcrierea lor
S-a susţinut că, în condiţiile în care procurorul a solicitat, iar instanţa a încuviinţat
interceptarea unor convorbiri/comunicări de către entităţi care nu aveau calitate de organe de
cercetare penală, în speţă cele făcând parte din S.R.I., încheierile de autorizare a acestor
interceptări sunt lovite de nulitate absolută, fiind date cu încălcarea legii, regim pe care urmează
a-l avea şi autorizaţiile astfel emise în baza acestora.
În concret, au fost vizate interceptările convorbirilor persoanei vătămate J.
Cu adresa nr. 14422/III/13 din data de 09.11.2018, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial
Botoşani a comunicat că interceptările şi înregistrările convorbirilor telefonice în cauză au fost
efectuate la cererea procurorului care a instrumentat dosarul, în baza încheierilor şi
autorizaţiilor emise de Tribunalul Botoşani, de către ofiţeri de poliţie din cadrul I.G.P.R. –
Direcţia Operaţiuni Speciale – Serviciul Operaţiuni Speciale Suceava – Compartimentul
Operaţiuni Speciale Botoşani, suportul tehnic pentru punerea în executare a autorizaţiilor de
interceptare şi înregistrare a convorbirilor telefonice fiind asigurat, în conformitate cu
prevederile art. 91 indice 2 teza a II-a C.pr.pen. anterior, cu autorizarea instanţei de judecată,
de către Serviciul specializat din cadrul Secţiei Botoşani a S.R.I., singura autoritate abilitată să
deţină aparatură de interceptare la nivel naţional la data respectivă.
Judecătorul de cameră preliminară a reţinut că prin încheierea nr. 60/24.04.2013 a
Tribunalului Botoşani s-a admis cererea formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoşani
şi, în temeiul art. 91 indice 1 şi următoarele din vechiul C.pr.pen., s-a autorizat interceptarea şi
înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor purtate de la mai multe terminaluri telefonice,
printre care şi cel utilizat de persoana vătămată J.
S-a dispus ca aceste activităţi să fie efectuate de Serviciul Român de Informaţii –
Direcţia Judeţeană de Informaţii Botoşani şi Direcţia Operaţiuni Speciale – Serviciul de
Operaţiuni Speciale Botoşani, fiind emise totodată şi autorizaţiile corespunzătoare.
După punerea în aplicare a autorizaţiilor de interceptare, s-a procedat la transcrierea
convorbirilor telefonice interceptate de către un agent de poliţie din cadrul Brigăzii de
Combatere a Criminalităţii Organizate– Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, în
baza rezoluţiei de delegare a competenţei din 1.02.2013 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial
Botoşani.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat că în cauză este incidentă Decizia Curţii
Constituţionale nr. 51/16.12.2016 invocată de inculpatul A., însă acest lucru nu a presupus
excluderea, de plano, a interceptărilor telefonice efectuate în cursul urmăririi penale, fără a face
o analiză a efectelor pe care le-a produs punerea în executare a mandatelor de supraveghere
tehnică asupra drepturilor inculpatului.
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Dispoziţiile art. 102 C.pr.pen., privind excluderea probelor, prevăd că această sancţiune
nu este una autonomă, ci este subsumată sancţiunii nulităţii absolute sau relative, intervenind
în măsura în care se constată o încălcare substanţială şi semnificativă a C.pr.pen. sau a legislaţiei
speciale care reglementează administrarea probelor, dacă prin aceasta se aduce atingere
caracterului echitabil al procesului penal prin vătămarea drepturilor părţilor ori ale subiecţilor
procesuali principali, vătămare care nu poate fi înlăturată altfel sau care poate ridica un dubiu
serios cu privire la fiabilitatea probei.
Analizând dispoziţiile art. 281 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a constatat
că realizarea supravegherii tehnice ca procedeu probator, cu încălcarea dispoziţiilor legale, nu
se află printre dispoziţiile a căror încălcare atrage nulitatea absolută.
Conform prevederilor art. 282 alin. 1 C.pr.pen., încălcarea oricăror dispoziţii legale în
afara celor prevăzute la art. 281 din acelaşi act normativ, determină nulitatea actului atunci când
prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor
principali ce nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.
O astfel de vătămare, aşa cum o prevede textul art. 282 alin. 1 C.pr.pen., trebuie însă
dovedită, impunându-se a fi una efectivă şi nu una virtuală, iar desfiinţarea actului trebuie să
fie necesară şi să constituie singurul remediu procesual pentru înlăturarea vătămării.
Chiar şi în situaţia în care judecătorul ar aprecia că un mijloc de probă s-ar fi obţinut cu
încălcarea normelor de procedură în faza urmăririi penale, excluderea lui din rândul celorlalte
mijloace de probă nu poate avea loc prin simpla invocare a cazului de nulitate, în condiţiile art.
282 alin. 4 lit. a C.pr.pen., ci este necesară şi îndeplinirea celorlalte condiţii în care nulitatea
relativă operează, în caz contrar această sancţiune procesuală neputând interveni.
Existenţa unei vătămări nu se prezumă ci ea trebuie invocată şi dovedită. Or, în cauză,
inculpatul nu a arătat care este vătămarea suferită, ca urmare a executării mandatului de
supraveghere tehnică de către S.R.I.
De asemenea, din actele şi lucrările dosarului nu a rezultat că S.R.I. ar fi avut acces la
conţinutul convorbirilor telefonice efectuate sau a mesajelor transmise ori a oricăror alte
comunicaţii efectuate de la sau către terminalele mobile care au făcut obiectul autorizaţiilor
dispuse în cauză de judecător, autorizaţii care au fost date nu doar în seama acestui serviciu ci
şi a Direcţiei Operaţiuni Speciale – Serviciul de Operaţiuni Speciale Botoşani, ceea ce a putut
conduce la concluzia că S.R.I., prin Direcţia Judeţeană de Informaţii Botoşani, doar a pus la
dispoziţie aparatura tehnică, activităţile tehnice de supraveghere efectivă fiind efectuate de
Direcţia Operaţiuni Speciale – Serviciul Operaţiuni Speciale Suceava – Compartimentul
Operaţiuni Speciale Botoşani. După cum s-a arătat, transcrierea convorbirilor telefonice de pe
suporturile CD a fost efectuată de către organele judiciare din cadrul Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii Organizate Suceava – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, delegate
de către procuror.
5. Neregularitatea actului de sesizare a instanţei
Judecătorul de cameră preliminară a adus în atenţie că verificarea actului de sesizare
poartă asupra acelor menţiuni obligatorii, a respectării dispoziţiilor privitoare la verificarea sub
aspectul legalităţii şi temeiniciei de către prim procurorul parchetului, a condiţiilor prevăzute
de art. 329 din C.pr.pen., precum şi a menţiunilor obligatorii la care se referă art. 328 C.pr.pen.
În considerarea dispoziţiilor art. 328 alin. 1 C.pr.pen., rechizitoriul se limitează la faptele
şi persoanele pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod corespunzător
menţiunile prevăzute la art. 286 alin. 2 C.pr.pen., datele privitoare la faptele reţinute în sarcina
inculpatului şi încadrarea juridică a acestora, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile
judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330 şi 331 C.pr.pen., dispoziţia de trimitere în judecată,
precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei.
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Limitele investirii instanţei sunt trasate de dispoziţia de trimitere în judecată a
inculpaţilor, din care rezultă voinţa neechivocă a procurorului de tragere a acestora la
răspundere penală, rechizitoriul conţinând toate elementele prevăzute de legiuitor, fiind
întocmit într-un mod precis şi determinat, susceptibil de a produce consecinţe juridice, respectiv
de a sesiza legal instanţa cu judecarea pricinii.
Competenţa funcţională a judecătorului de cameră preliminară este limitată. În cadrul
camerei preliminare se efectuează doar un control de legalitate a posteriori atât a actului de
trimitere în judecată, cât şi a probelor pe care se bazează acesta, astfel încât întreaga fază de
urmărire penală să fie curățată de actele procesuale sau procedurale ori de probele sau
procedeele probatorii efectuate sau obţinute prin încălcarea principiului echităţii procedurilor.
Din perspectiva cerinţelor art. 328 alin. 1 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară
nu are competenţa de a face o analiză a descrierii faptelor raportat la susţinerile inculpaţilor,
această analiză, fiind inadmisibilă în cadrul procedurii de cameră preliminară.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat, în urma examinării rechizitoriului, că
acesta satisface exigenţele prescrise de legea procesual penală – îndeplinind condiţiile de formă
şi de fond, în respectarea dispozițiilor art. 286 alin. 2 C.pr.pen., coroborate cu art. 328 alin. 1
C.pr.pen., actul de sesizare a instanţei fiind verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de
Procurorul Şef Serviciu Teritorial Suceava al D.I.I.C.O.T, de echitate a procedurilor şi asigură
o corectă şi completă informare a inculpaţilor cu privire la acuzaţiile formulate împotriva lor,
faptele imputate fiind descrise în mod clar şi detaliat în cuprinsul acestuia.
Actul de sesizare a fost legal întocmit prin simpla indicare a mijloacelor de probă care
au fost administrate pe parcursul urmăririi penale. Descrierea şi coroborarea mijloacelor de
probă din rechizitoriu sunt argumente aduse de către Ministerul Public în sprijinul acuzaţiei,
acestea putând fi analizate doar de către instanța de judecată.
În ceea ce priveşte descrierea faptelor în actul de sesizare a instanţei, s-a constatat că
aceasta permite stabilirea condiţiilor săvârşirii presupuselor infracţiuni şi sunt descrise cu
acurateţe circumstanţele comiterii faptelor.
Prin urmare, s-a constatat că în rechizitoriu se obiectivează menţiuni cu privire la
imputaţia penală, descrierea şi încadrarea juridică a faptelor, la mijloacele de probă pe care se
întemeiază situaţia de fapt descrisă pe larg şi reţinută de acuzare - cu expunerea analizei acestora
şi a raţionamentului logico-juridic ce stă la baza învinuirii şi a dispoziţiei de trimitere în judecată
şi considerentele care au fundamentat-o.
Actul de sesizare a instanţei cuprinde, de asemenea, date referitoare la persoana
inculpaţilor, la poziţia procesuală adoptată de aceştia pe parcursul cercetărilor, privind
desfăşurarea urmăririi penale, actele procesuale dispuse, se fac referiri în rechizitoriu la
cheltuielile judiciare, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei în final, fiind
menţionate persoanele care urmează a fi citate în instanţă, calitatea acestora şi locul de unde
vor fi notificate.
În concluzie, s-a constatat că în cauză nu au fost încălcate dispoziţiile din dreptul intern
nici cele ale art. 6 § 3 lit. a din Convenţia Europeană cu privire la accepţiunea notificării
acuzaţiei şi a naturii acesteia, sub aspectul informării detaliate cu privire la faptele ce li se
impută în materialitatea lor.
Pentru motivele prezentate, judecătorul de cameră preliminară a respins cererile şi
excepţiile formulate de inculpatul A. şi, în baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen. s-a constatat legalitatea
administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu
privire la rechizitoriul nr. 57/D/P/2013 din data de 03.07.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
B., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.
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367 alin. 1 şi 3 C.pen. şi trafic de persoane prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.pen. rap. la art. 182
lit. c C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 C.pen. şi art. 5 C.pen.; C., pentru
săvârşirea infracţiunii de trafic de minori prev. de art. 211 alin. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 210 alin.
1 lit. a şi b C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.; A., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori
prev. de art. 211 alin. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a şi b C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.
Totodată, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţii cauzei privind
pe inculpaţii B., C. şi A..
Împotriva acestei încheieri, au formulat contestaţie, în termen legal, inculpaţii A. şi C.,
pentru motivele susţinute oral de apărătorii acestora şi consemnate în încheierea de şedinţă din
data de 18.03.2019, solicitând admiterea contestaţiei formulate şi desfiinţarea încheierii atacate.
În motivarea contestaţiei, inculpatul contestator a arătat că raportat la aspectele supuse
analizei judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Botoşani, consideră ca nelegală
hotărârea prin care au fost respinse cererile şi excepţiile formulate în cauză.
În ceea ce priveşte nulitatea actelor de urmărire penală efectuate anterior începerii
urmăririi penale împotriva inculpatului A. s-a arătat că în mod greşit s-a reţinut de judecătorul
de cameră preliminară că acestea ar fi valabile, în cauză, pe argumentul că „Din probatoriul
administrat în cauza respectivă a rezultat şi implicarea numitului A. în activitatea
infracţională, motiv pentru care ... s-a dispus extinderea cercetărilor faţă de acesta şi că
„...atât ordonanţa de extindere a cercetărilor cât şi cea de continuare a urmăririi penale au
fost emise cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data emiterii...".(pag. 9).
În
fapt, vizate de critica formulată nu sunt cele două acte la care se face trimitere (unul emis în
baza legii anterioare, altul în baza legii actuale), ci totalitatea actelor de urmărire penală
efectuate, sub vechiul cod de procedură penală, anterior începerii urmăririi penale, acte care,
raportat la situaţia inculpatului sunt şi rămân acte premergătoare începerii urmăririi penale, cu
rolul şi ponderea stabilite prin deciziile Curţii Constituţionale pronunţate în privinţa acestora.
Faţă de inculpat, s-a dispus, prin ordonanţă, la data de 31.07.2013, în dosarul nr.
35/D/P/2012 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani, extinderea cercetărilor cu privire la
infracţiunea de trafic de minori.
Nefiind începută urmărirea penală, toate actele efectuate şi anterior datei de
31.07.2013, şi ulterior acesteia, până la începerea urmăririi penale în privinţa
inculpatului A, au caracter de acte premergătoare începerii urmăririi penale (art. 224
C.pr.pen. anterior), acte sui generis ce scăpau oricărui control de legalitate (inculpatul nu a
putut participa la audierea de martori, nu a putut pune întrebări, nu a putut propune probe, nu
se bucură de dreptul la un proces echitabil), constatările făcute neavând caracter de probă în
procesul penal în raport cu dispoziţiile legale aplicabile la data întocmirii lor, prezervându-şi
aceeaşi calitate şi după intrarea în vigoare a codului de procedură penală (numai actele
întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale, din vechiul cod, rămân valabile prin prisma
reglementării actuale).
Prin Decizia nr. 962/2009 a Curţii Constituţionale (obligatorie în integralitatea ei),
s-a stabilit că: actele premergătoare au o natură proprie, care nu poate fi identificată sau
subsumată naturii precise şi bine determinate a altor instituţii şi care au ca scop verificarea şi
completarea informaţiilor deţinute de organele de urmărire penală în vederea fundamentării
convingerii cu privire la oportunitatea urmăririi penale. Având un caracter sui-generis sustras
hegemoniei garanţiilor impuse de faza propriu-zisă de urmărire penală, este unanim acceptat
faptul că în cadrul investigaţiilor prealabile nu pot fi luate măsuri procesuale ori administrate
probe care presupun existenta certă a unei urmăriri penale începute."
Prin Decizia nr. 385 din 13 aprilie 2010, Curtea Constituţională a arătat că actele
premergătoare au o natură proprie, care nu poate fi identificată sau subsumată naturii precise
şi bine determinate a altor instituţii. Aşa cum rezultă din chiar denumirea lor, acestea premerg
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fazei de urmărire penală, având un caracter de anterioritate desprins din scopul instituirii lor,
şi anume acela de a completa informaţiile organelor de urmărire penală, de a verifica
informaţiile deţinute şi de a fundamenta convingerea organului de cercetare penală ori a
procurorului cu privire la oportunitatea începerii ori neînceperii urmăririi penale. Aşa fiind,
aceste acte, prin conţinutul lor, au un caracter sui generis, limitat însă de atingerea scopului.
Abia dincolo de această graniţă se poate vorbi de o împingere într-un cadru extra procesual a
actelor care trebuie îndeplinite sub hegemonia garanţiilor impuse de faza urmăririi penale.
Nu în ultimul rând, prin Decizia nr. 141 din 5 octombrie 1999, Curtea a reţinut că
garantarea dreptului la apărare nu se poate asigura în afara procesului penal, înainte de
începerea urmăririi penale, când făptuitorul nu are calitatea procesuală de învinuit sau
inculpat. Efectuarea de către organele de urmărire penală a unor acte premergătoare,
anterior începerii urmăririi penale, în vederea strângerii datelor necesare declanşării
procesului penal, nu reprezintă momentul începerii procesului penal şi se efectuează tocmai
pentru a se constata dacă sunt sau nu temeiuri pentru începerea procesului penal.
La data de 10.10.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de
inculpat iar la data de 13.10.2014 a fost pusă în mişcare acţiunea penală în prezenta cauză,
organul de urmărire penală optând pentru preluarea, în mare parte, a lucrărilor întocmite într-o
cauză în care, fată de inculpat, nu era începută urmărirea penală.
Pe cale de consecinţă, toate actele efectuate anterior intrării în vigoare a actualului cod
de procedură penală, nerefăcute după acest moment, cu respectarea drepturilor procesuale şi
folosite ca mijloace de probă în prezenta cauză sunt nelegale fiind lovite de nulitate absolută,
urmând a fi înlăturate din dosar, în conformitate cu disp. art. 4 alin. 1 din Legea nr. 255/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprins dispoziţii procesual penale
conform căruia „Actele de procedură îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Codului de
procedură penală, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân
valabile, cu excepţiile prevăzute în prezenta lege" (vizate fiind mijloacele de probă enumerate
în rechizitoriu la filele 32-33, şi enumerate în cererea iniţială).
Că procurorul de caz a înţeles să nu înceapă urmărirea penală şi împotriva
inculpatului, în momentul iniţial, să nu-l trimită, eventual, în judecată, şi pe acesta alături de
inculpaţii F. şi I. şi să disjungă cauza, în privinţa acestuia, a fost opţiunea sa: însă odată începută
urmărirea penală, probele trebuiau administrate în condiţii de legalitate, iar nu prin preluarea,
cu caracter de chestiuni intangibile şi pe deplin edificatoare, a ceea ce s-a administrat în privinţa
altor persoane, fie ele şi condamnate pentru faptele reţinute.
În ceea ce priveşte nulitatea actelor de urmărire penală efectuate în cauză de alte
persoane decât de procuror s-a învederat că în mod greşit a reţinut judecătorul de cameră
preliminară că, în cauză, procurorul putea delega audierea martorilor, trimiţând la disp. art. 132
şi 135 C.pr.pen. anterior.
Delegarea, cu titlu general, era, neîndoielnic posibilă în situaţiile în care procurorul
supraveghea activitatea de urmărire penală efectuată de către organele ce cercetare penală.
În niciun caz însă, în situaţiile cu caracter special prevăzute de legea incidenţă la
momentul vizat, în care procurorul era obligat a efectua personal urmărirea penală într-o cauză,
acesta nu putea delega organelor de cercetare penală efectuarea de acte procesuale precum
audierea de martori.
Potrivit art. 209 alin. 3 C.pr.pen. anterior, „urmărirea penală se efectuează în mod
obligatoriu de procuror în cazul infracţiunilor prevăzute…precum si în cazul altor
infracţiuni date prin lege în competenta sa" ceea ce presupune efectuarea de către
procuror a tuturor actelor de urmărire penală, în mod nemijlocit.
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Or, în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 678/ 2001 (act normativ în vigoare la
data comiterii faptelor reţinute în sarcina inculpatului) „urmărirea penală se efectuează în
mod obligatoriu de către procuror"(art. 21)şi că potrivit art. 12 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 508/
2004, infracţiunile prevăzute de Legea nr. 678/ 2001 sunt de competenţa D.I.I.C.O.T,
procurorii specializaţi din cadrul acestei direcţii efectuând în mod obligatoriu urmărirea penală
în aceste cauze.
Dispoziţia expresă este o derogare de la regula generală, instituită de art. 209 alin. 1 şi
2 rap. la art. 201 alin. 1 C.pr.pen. anterior, potrivit căreia urmărirea penală se efectuează, ca
regulă generală, de către organele de cercetare penală, procurorul supraveghind desfăşurarea
acesteia (art. 216 C.pr.pen.) şi putând să efectueze orice acte de urmărire penală în cauza pe
care le supraveghează (qui potest plus, potest et minus).
La momentul vizat, această obligativitate nu era una absolută, nu impunea efectuarea
în întregime a urmăririi penale de către procuror, unele acte, de regulă din categoria celor
premergătoare începerii urmăririi penale putând face obiectul delegării către organele de
cercetare penală.
Audierea martorilor însă, ca şi audierea inculpaţilor sau a părţilor vătămate, acte care
prin natura lor au o valoare semnificativă în ansamblul probatoriului administrat, fiind esenţiale
pentru stabilirea faptelor şi a împrejurărilor comiterii acestora precum şi pentru identificarea
autorilor şi a celorlalţi participanţi la comiterea lor, nu puteau fi efectuate decât, personal, de
procuror.
Sancţiunea acestei încălcări a legii este nulitatea absolută a probelor astfel
obţinute.
Potrivit disp. art. 2 alin. 1 C.pr.pen. anterior; „procesul penal se desfăşoară atât în
cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege” iar
potrivit dispoziţiilor art. 2 N.C.pr.pen.: „Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor
prevăzute de lege".
Potrivit disp. art. 197 alin. 2 C.pr.pen. anterior „Dispoziţiile relative la competenţa
după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanţei (...) sunt prevăzute sub
sancţiunea nulităţii.".
Potrivit disp. art. 197 alin. 3 C.pr.pen. anterior, „Nulitatea prevăzută în alin. 2 nu
poate fi înlăturată în nici un mod. Ea poate fi invocată în orice stare a procesului şi se ia în
considerare chiar din oficiu.".
În ceea ce priveşte nulitatea actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea dreptului
la apărare al inculpatului s-a arătat că în condiţiile în care urmărirea penală s-a efectuat în primă
fază, cu încălcarea dreptului la apărare al inculpatului, mai mult, încălcare care a fundamentat,
în fapt, acuzarea (creionând, în timp, direcţii şi situaţii reale sau nu, asumate sau nu de
inculpat), nu se poate reţine, în absenţa refacerii tuturor actelor lovite de nulitate, din această
perspectivă,că acestea au fost refăcute în integralitatea lor.
În concret, tocmai audierea părţii vătămate J., la a cărei audiere a asistat, în primă fază,
apărătorul care l-a asistat ulterior pe inculpat şi care i-a comunicat acestuia elemente de natură
a altera percepţia inculpatului cu privire la aspecte asumate ulterior (vârsta persoanei vătămate,
de exemplu) nu a fost efectuată, neinteresând, din această perspectivă, argumentul că nu a fost
găsită sau că audierea nu a fost posibilă din alte motive.
În cauză, inculpatului i s-a încălcat în mod grav dreptul efectiv la apărare, şi, mai mult,
prin modalitatea în care s-a desfăşurat cercetarea penală (în cele două cauze penale),
remedierea acestei situaţii apare ca dificil de realizat, din perspectiva stabilirii cu onestitate, şi
imparţialitate a faptelor, a contribuţiei efective a acestuia la comiterea lor.
Inculpatul nu că nu ar fi avut apărător, dar, mai grav, a avut asigurată apărare de către
apărătorul pretinsei părţi vătămate J., pe care a asistat-o la declaraţia pe care aceasta a dat-o la
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data de 10.06.2013, apărătorul asistând, ulterior, la audierea inculpatului în noile calităţi
procesuale dobândite, cu percepţii, păreri dobândite cu prilejul audierii părţii vătămate,
percepţii, sugestii, păreri pe care le-a transmis, sugerat, prezentat inculpatului dintr-o anume
perspectivă (neclarificată ulterior).
Consecinţa este una gravă sub aspectul exercitării dreptului la apărare în direcţia
clarificării cu obiectivitate a tuturor aspectelor necesare soluţionării cauzei în mod just,
declaraţiile date de inculpat fiind, în fapt, reproduceri ale declaraţiilor date în prima fază a
demersului penal, cu sau fără nuanţări.
Încercarea de remediere a situaţiei în cursul urmăririi penale a fost una dacă nu
formală, cel puţin incompletă şi insuficientă.
Astfel, este real că, de la un anume moment procesual, începând cu data de 05.04.2018
s-a asigurat asistenţă juridică inculpatului, dar acest moment s-a petrecut după ce inculpatul
dăduse declaraţii anterior în cauză, după ce o anume „realităţi juridice" fuseseră vehiculate,
neputând fi nicidecum lămurită de apărare, în contextul dat.
Astfel, unul dintre aspectele neclarificate este cel legat de vârsta părţii vătămate şi
percepţia celor cu care a relaţionat, într-o formă sau alta, cu aceasta, asupra acestui aspect (unul
esenţial pentru calificarea faptei astfel cum a fost ea reţinută), în condiţiile în care, persoana
vătămată şi-a ascuns constant vârsta reală iar trăsăturile sale fizice erau de natură a înlătura o
posibilă apreciere asupra acesteia ca fiind minoră.
Încercarea de clarificare a acestei chestiuni, cu prilejul audierii martorului I., nu a primit
decât un răspuns aproximativ, presupus, nefiind indicat niciun element din care să rezulte că
vârsta reală a persoanei vătămate era cunoscută de inculpat, dar şi de martor, care, deja
condamnat pentru aceeaşi faptă, a admis, având elemente suplimentare, că persoana vătămată
era minoră.
De altfel, aspectul a fost sesizat de către organul de urmărire penală care nu precizează,
niciun moment că inculpatul ar fi cunoscut vârsta reală a persoanei vătămate, ci doar că ar fi
cunoscut că este minoră, aspect expus, cu repetiţie, nu doar în rechizitoriu, ci şi în actele
anterior efectuate. Or, starea de minoritate, ca stare de fapt, trebuie stabilită în mod cert,
neputând fi asumată ca atare, cu atât mai mult cu cât dezvoltarea fizică şi chiar emoţională a
unei persoane poate şi este de multe ori în neconcordanţă cu vârsta reală: faptul că organele de
cercetare penală cunoşteau vârsta minorei, nu înseamnă că toate persoanele cunoşteau starea
de minoritate a acesteia. În acest context, un drept la apărare efectiv exercitat în chiar prima
faza a cercetării penale, era de natură a contribui la clarificarea acestui aspect şi a evita
propagarea unor speculaţii, sugestii, supoziţii care, repetate, conduc la alterări ale celor expuse,
inclusiv sub aspectul „stării de minoritate" a persoanei vătămate.
Remedierea situaţiei nu a fost însă posibilă în condiţiile în care, în concret, persoana
vătămată nu a mai fost audiată în prezenţa altui apărător decât cel cu interese contrarii.
Neaudierea persoanei vătămate în prezenta cauză şi în raport cu învinuirea adusă
inculpatului A., constituie, în sine, o deficientă a urmăririi penale, care îi dă caracteristica de
incompletă, fiind, în acelaşi timp, o încălcare a dreptului la apărare al inculpatului căruia i
se aduc, astfel, acuze preluate din declaraţii vizând alte persoane, fără a se putea, apăra, în
vreun fel.
Evident, în absenţa acuzelor directe aduse inculpatului de către persoana vătămată,
aspectul legat de temeinicia acuzaţiilor, unul de fond, pare a diminua aspectele privind
legalitatea demersului penal, însă legalitatea demersului penal trebuie să prevaleze, chiar şi în
situaţia expusă.
Vizate sunt, din această perspectivă, următoarele acte: declaraţiile persoanei vătămate
J. din data de 10.06.2013; ale martorilor .. din data de 10.06.2013, A. din data de 10.06.2013,
K. din data de 10.06.2013, .. din data de 10.06.2013; .. din data de 10.06.2013; .. din data de
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10.06.2013 şi .. din data de 22.07.2013, ale inculpatului I. din data de 11.06.2013 şi 25.07.2013;
procesele verbale de investigaţii din: 11.02.2013, 08.04.2013, 22.04.2013; 08.05.2013 şi
24.05.2013 precum şi procesele verbale de supraveghere operativă aflate la dosar.
Referitor la nulitatea absolută a hotărârilor prin care s-a autorizat interceptarea
convorbirilor şi comunicărilor telefonice, a autorizaţiilor emise în baza acestora şi a proceselor
verbale conţinând transcrierea lor, contestatorul A. a învederat că este lipsită de eficacitate
trimiterea pe care judecătorul de cameră preliminară o face la adresa nr. ../111/13 din
09.11.2018 a D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial în care acesta comunică un punct de vedere care,
în absenţa indicării în concret a aspectelor ce pot conduce la verificări punctuale (de exemplu
care organ de urmărire penală a efectuat interceptările) nu rămân decât simple aprecieri.
Este, totodată, străină aspectului criticat susţinerea conform căreia în cauză am fi în
prezenţa unei nulităţi relative, cu consecinţa dovedirii presupusei vătămări, în condiţiile în care,
în concret, discutăm de legalitatea sau nelegalitatea unui demers, indiferent de identificarea sau
nu a unei vătămări punctuale.
În condiţiile în care procurorul a solicitat iar instanţa a încuviinţat interceptarea unor
convorbiri/ comunicări de către entităţi/ persoane care nu aveau calitatea de organe de cercetare
penală, în speţă cele făcând parte din S.R.I., fiind încălcate, în mod vădit, dispoziţiile
procedurale incidente la data solicitării/ autorizării respectivelor convorbiri (971 alin. 3
V.C.P.P), încheierile de autorizare a acestor interceptări sunt lovite de nulitate absolută, fiind
date cu încălcarea legii, regim pe care urmează al avea şi autorizaţiile astfel emise.
Vizate sunt interceptările convorbirilor părţii vătămate J. care, dincolo de caracterul lor
mai mult sau mai puţin relevant, trebuie înlăturate ca nelegale, ca o consecinţă a nulităţii
hotărârilor vizate.
În ceea ce priveşte nelegalitatea interceptării de convorbiri şi comunicări efectuate în
cauză efectuate de lucrători din S.R.I. s-a învederat că şi prin încheierile de autorizare a
interceptărilor efectuate în cauză S.R.I. a fost în mod expres însărcinat cu efectuarea acestora,
şi în concret, lucrătorii acestei instituţii au efectuat interceptările vizate, într-o cauză care nu
era de competenţa acestora.
Că este aşa, rezultă din inexistenţa vreunui act de delegare a competenţei în cauză către
alte organe de urmărire penală (cum există în privinţa altor acte de urmărire), dincolo de faptul
că, aşa cum a precizat, o asemenea delegare trebuia circumscrisă obiectului cauzei.
Urmează a se observa că aceste interceptări (audio) nu au fost efectuate personal de
către procuror sau de către organul de cercetare penală, încălcându-se disp. art. 911 C.pr.pen.
anterior.
În fapt, în cauză, toate înregistrările convorbirilor şi comunicărilor telefonice au fost
realizate de către S.R.I (în condiţiile în care lucrătorii din cadrul acestui serviciu nu aveau
calitatea de organe de cercetare penală, pentru cazul supus analizei, faptele cercetate
neintrând în sfera lor de competenţă), iar nu de către procuror (având în vedere şi competenţa
materială exclusivă), ceea ce atrage nulitatea probelor astfel obţinute cu consecinţa excluderii
lor, în condiţiile art. 102 alin. 3 N.C.pr.pen.
Pe cale de consecinţă, şi toate autorizaţiile emise în baza acestor acte lovite de nulitate
vor avea acelaşi regim, după cum nulitatea caracterizează şi procesele verbale de transcriere a
interceptărilor ilegal obţinute.
În contextul celor expuse, urmează a se avea în vedere faptul că, prin Decizia nr.
51/2016, Curtea Constituţională a constatat, în esenţă, neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale
care permit S.R.I. să efectueze interceptări în cauzele penale (altele decât cele în care
efectuează urmărirea penală.
Astfel, chiar dacă, anterior, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 911 şi urm. din
C.pr.pen. anterior erau constituţionale, în raport însă cu alte critici, constatarea caracterului
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nelegal al interceptărilor efectuate de S.R.I., iar nu de procuror sau de organul de cercetare
penală competent, are acelaşi tratament, prezervându-şi caracterul de nelegalitate, ceea ce
interesează, sub aspectul legalităţii efectuării interceptărilor, fiind dacă ele au fost făcute de
organele abilitate sau nu, în raport cu dispoziţiile legale incidente la data efectuării lor.
Or, S.R.I. nu era îndrituit, conform art. 912 C.pr.pen. anterior să efectueze asemenea
înregistrări, ceea ce atrage nelegalitatea probelor astfel obţinute şi excluderea lor din dosar.
În acelaşi timp, faţă de situaţia generată de recenta declasificarea unor Protocoale
încheiate între Ministerul Public, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi SRI, prin prisma
obligaţiilor impuse de Curtea Constituţională prin Decizia din 16.01.2019, instanţa are a
verifica, pe această componentă, în ce măsură s-a produs o încălcare a dispoziţiilor
referitoare la competenta materială si după calitatea persoanei a organului de urmărire
penală, dispunând în consecinţă.
Trebuie verificat, aşadar, dacă interceptările efectuate în cauză au avut la bază aceste
Protocoale, respectiv dacă instanţa care a încuviinţat interceptările a fost desemnată în baza
acestora, în condiţiile în care urmărirea penală, parte a procesului penal, se desfăşoară în
temeiul legii, cunoscută de toţi participanţii la actul de justiţie, iar nu în baza unor acte cu
caracter secret, ce conferă, prin însăşi existenţa lor, caracter neechitabil procesului penal.
Totodată, în ceea ce priveşte neregularitatea actului de sesizare al instanţei s-a arătat că
în mod greşit s-a reţinut de judecătorul de drepturi şi libertăţi faptul că actul de sesizare al
instanţei îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Rechizitoriul nu îndeplineşte cerinţele impuse de art. 328 alin. 1 C.proc.pen., în
condiţiile în care nu poate fi stabilit obiectul şi limitele judecăţii în cazul inculpatului A.,
descrierea faptei: nu sunt descrise actele de constrângere despre care se face vorbire; nu este
descris în ce a constat exploatarea victimei de către inculpat; nu este prezentată modalitatea de
profitare de anume vulnerabilităţi ale acesteia, nu este indicată modalitatea de determinare a
minorei la a efectua anumite activităţi pe care aceasta le făcea în mod curent şi de foarte multă
vreme şi nu este clarificată în niciun mod cunoaşterea vârstei minorei de către inculpat în
condiţiile în care inclusiv inculpata a ascuns-o constant, creând o stare de eroare în privinţa
acesteia faţă de bărbaţii cu care relaţiona, fie cele reţinute sunt contradictorii şi evazive.
Nu sunt indicate probele (legale) care să susţină acuzaţiile aduse, cu privire la actele de
constrângere exercitate de inculpat, actele de exploatare a minorei de către inculpat,
modalităţile concrete de profitare de anume vulnerabilităţi ale acesteia şi actele de determinare
minorei la a efectua anumite activităţi - pe care aceasta, în fapt,aşa cum a precizat, le făcea în
mod curent.
Nu sunt indicate, de asemenea, probele certe, lipsite de echivoc care să susţină
cunoaşterea unor elemente de fapt de care depinde caracterul penal al faptei sau încadrarea
sa juridică, respectiv vârsta victimei, în condiţiile în care aceasta, în discuţii, nu şi-a asumat
vârsta reală, iar din declaraţiile martorilor rezultă că asupra vârstei acestea s-au făcut doar
aprecieri, supoziţii: a afirma că cineva este minor sau major, fără a-l cunoaşte cu certitudine
vârsta, este, în mod cert, un act echivoc.
Se face trimitere însă la un proces verbal de stabilire a sumelor de bani obţinute (şi)
de inculpatul A. din exploatarea sexuală a victimei J., în condiţiile în care, în concret, ceea se
încearcă a proba nu este nici descris şi nici imputat inculpatului (că ar fi urmărit obţinerea/ ar
fi obţinut sume de bani din activităţi de natura celor menţionate).
În atare condiţii, nefiind indicate şi descrise faptele ce i se impută inculpatului şi nefiind
indicate probele şi mijloacele de probă legale în baza cărora sunt formulate acuzaţiile, actul de
sesizare al instanţei nu îndeplineşte cerinţele impuse de art. 328 alin. 1 C.proc.pen., motiv
pentru care se impune restituirea lui procurorului pentru a proceda în conformitate cu disp. art.
345 alin. 3 teza finală din C.pr.pen.
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Aceasta chiar şi în condiţiile în care, cele imputate în concret ar putea fi evaluate şi
apreciate de către instanţă, cu prilejul judecăţii, stabilindu-se dacă intră în conţinutul constitutiv
al infracţiunii şi dacă respectivele fapte sunt sau nu prevăzute de legea penală.
Rechizitoriul este nelegal şi prin prisma incidenţei cazurilor de nulitate prezentate
anterior care conduc la excluderea probelor nelegal administrate, ceea ce impune clarificarea
oricărei situaţii de fapt reţinute în sarcina s-a numai plecând de la probele legal administrate.
Inculpatul C. în contestaţia formulată a arătat că probele menţionate în rechizitoriu nu
sunt concludente în determinarea încadrării faptei în prevederile art.211 alin.1 şi 2 C.pen.
Din declaraţia contestatorului atât ca suspect cât şi ca inculpat nu rezultă comiterea
infracţiunii.
Din declaraţia martorei H. rezultă că el nu a încasat sumele de bani din exploatarea
sexuală a acestuia iar procura notarială confirmă acordul părinţilor minorei de a ieşi din ţară iar
această martoră nu s-a constituit parte vătămată în acest dosar, fapt ce atestă neimplicarea
acestuia în actele obiective sau subiective ca elemente specifice a săvârşirii infracţiunii.
Din analiza probatoriului administrat, nu rezultă niciun element al legăturii de
cauzalitate între cei trei inculpaţi, fapt care conduce la concluzia judecării separate a cauzei, în
concret a disjungerii cauzei.
În drept s-au invocat dispoziţiile art. 347 C.pr.pen.
În această etapă procesuală s-au depus la dosar adresa nr.540/A/2019 din 07.03.2019 a
Tribunalului Botoşani, adresa nr.258/III/13 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism – Biroul Teritorial Botoşani şi adresa nr. NS93061 din 15.03.2019 emisă de S.R.I.
Procedând la soluţionarea contestaţiei formulată în cauză, prin prisma criticilor
formulate de inculpaţi, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept şi în
conformitate cu disp. art. 347 C.pr.pen., Curtea apreciază că acestea sunt nefondate
pentru următoarele considerente:
Conform art. 347 C.pr.pen. „(1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor
prevăzute la art. 346 alin. (1) - (4^2), procurorul, părţile şi persoana vătămată pot face
contestaţie. Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor.
(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa
ierarhic superioară celei sesizate. Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii.
(3) Contestaţia se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei
vătămate şi cu participarea procurorului. Dispoziţiile art. 345 şi 346 se aplică în mod
corespunzător.
(4) În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau
excepţii decât cele invocate sau ridicate din oficiu în faţa judecătorului de cameră preliminară
în procedura desfăşurată în faţa instanţei sesizate cu rechizitoriu, cu excepţia cazurilor de
nulitate absolută.”.
Faţă de dispoziţiile art. 347 alin.4 C.pr.pen., judecătorii de cameră preliminară de la
instanţa ierarhic superioară constată că nu este necesar să analizeze aspectele invocate de către
inculpatul contestator C. în contestaţia formulată în cauză în condiţiile în care aspectele invocate
nu au fost invocate în faţa judecătorului de cameră preliminară de la instanţa de fond, fiind
inadmisibilă invocarea lor direct în faza prezentei contestaţii în condiţiile în care cele învederate
nu reprezintă cazuri de nulitate absolută. Totuşi, prezenţii judecători de cameră preliminară nu
îi vor respinge contestaţia ca inadmisibilă în condiţiile în care urmează să analizeze
interceptările aflate la dosarul de urmărire penală din perspectiva celor statuate prin decizia nr.
26/16.01.2019 a Curţii Constituţionale a României.
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Totodată, din dispoziţiile art. 342-347 C.pr.pen., judecătorii de cameră preliminară
investiţi cu soluţionarea prezentelor contestaţii reţin că în cadrul procedurii camerei preliminare
se efectuează un control de legalitate a posteriori atât a actului de trimitere în judecată, cât şi a
probelor pe care se bazează acesta, astfel încât întreaga fază de urmărire penală să fie examinată
şi cercetată, iar actele procesuale, procedurale, probele sau procedeele efectuate sau obţinute
prin încălcarea echitabilităţii procedurilor să fie eliminate.
Raportat la aceste dispoziţii legale, precum şi la prevederile art.36 alin.1 C.pr.pen.
(„Tribunalul judecă în primă instanţă: a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art.188191, 209-211, 254,.2561, 263, 282, art.289-294, art.303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi
art.360-367; ”), judecătorii de cameră preliminară de la Curtea de Apel Suceava constată pentru
început că Tribunalul Botoşani este competent să soluţioneze prezenta cauză al cărei obiect îl
constituie infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin.
1 şi 3 C.pen., trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit.a C.pen. rap. la art.182 lit.c C.pen.
şi trafic de minori prevăzută de art.211 alin.1 şi 2 C.pen. rap. la art.210 alin.1 lit.a şi b C.pen.,
toate cu aplicarea art. 38 C.pen. şi art.5 C.pen.
În ceea ce priveşte legalitatea sesizării instanţei, judecători de cameră preliminară de la
instanţa ierarhic superioară învederează că aceasta vizează actul de sesizare propriu-zis,
respectiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege cu privire la conţinutul actului de sesizare
şi asupra respectării dispoziţiilor privitoare la verificarea sub aspectul legalităţii şi temeiniciei
de prim procurorul parchetului. Judecătorul de cameră preliminară verifică dacă rechizitoriul a
fost întocmit de un procuror din cadrul parchetului competent, dacă actul de sesizare cuprinde
menţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.
Astfel, potrivit art. 328 alin.1 C.pr.pen., rechizitoriul se limitează la fapta şi persoana
pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute
la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi încadrarea
juridică a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute
la art. 330 şi 331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru
soluţionarea cauzei. (…).
Actul de sesizare a instanţei, în cauză, îndeplineşte aceste condiţii. Totodată,
rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică a acestora, la profilul moral
al inculpaţilor la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi la cheltuielile
judiciare.
Judecătorului de Cameră Preliminară nu are printre atribuţii posibilitatea de a
statua asupra temeiniciei acuzaţiilor aduse împotriva inculpaţilor şi lipsa posibilităţii de
a ordona administrarea unor noi probe. Aceste restricţii vin să sublinieze caracterul pur
pasiv al controlului de legalitate exercitat de către judecător în această procedură preliminară,
precum şi lipsa funcţiei de instrucţie. Este exprimat, astfel, principiul separaţiei funcţiilor
judiciare în procesul penal, legiuitorul Noului Cod de procedură penală statuând, aşadar, că
prerogativa strângerii mijloacelor de probă şi aprecierea asupra oportunităţii trimiterii în
judecată aparţin exclusiv Ministerului Public.
În cadrul procedurii de cameră preliminară, legiuitorul nu a conferit posibilitatea pentru
judecătorul de cameră preliminară de a restitui rechizitoriul procurorului de caz pentru ca acesta
să rescrie situaţia de fapt în varianta dorită de inculpat în condiţiile în care modul de redactare
al unui act procedural, în speţă rechizitoriul, şi de redare a situaţiei de fapt, ţine de fiecare
magistrat în parte cât timp acesta respectă dispoziţiile art.328 C.pr.pen.
Raportat la aceste considerente, judecătorii de cameră constată că aspectele invocate de
contestatorul A. referitoare la forma şi conţinutul actului de sesizare sunt neîntemeiate, în
condiţiile în care inculpatul contestator critică modul de redare a situaţiei faptice, a mijloacelor
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probatorii şi a forţei lor probante iar acestea nu constituie motive de restituire a cauzei către
procuror pentru refacerea actului de sesizare.
În ceea ce priveşte verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de
către organele de urmărire penală, judecătorii de cameră preliminară ierarhic superior constată
că aceasta operaţiune presupune verificarea respectării dispoziţiilor legale cu privire la
strângerea şi administrarea mijloacelor de probă, probele obţinute în mod nelegal, în
conformitate cu dispoziţiile art. 102 C.pr.pen., neputând fi folosite în cadrul procesului penal.
Principiul legalităţii în administrarea probelor presupune administrarea numai a
mijloacelor de probă prevăzute de lege, în condiţiile stabilite de noul Cod de procedură penală,
legislaţia specială şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Dintre atribuţiile care
îi lipsesc judecătorului de cameră preliminară se aminteşte imposibilitatea de a statua asupra
temeiniciei acuzaţiilor aduse împotriva inculpatului. Aceste restricţii vin să sublinieze
caracterul limitat al controlului de legalitate exercitat de către judecător în această procedură
preliminară, precum şi lipsa funcţiei de instrucţie. Este exprimat, astfel, principiul separaţiei
funcţiilor judiciare în procesul penal, legiuitorul Noului Cod de procedură penală statuând,
aşadar, că prerogativa strângerii mijloacelor de probă şi aprecierea asupra oportunităţii trimiterii
în judecată aparţin exclusiv Ministerului Public.
În acord cu voinţa legiuitorului, pe lângă prevederea că probele trebuie să fie obţinute
din mijloacele prevăzute de lege, se impune ca acestea să fie obţinute în mod legal, altfel nu pot
fi folosite nici în dovedirea învinuirii, nici a apărării (în procesul penal, la judecata în fond a
cauzei). Când ne referim la obţinerea lor în mod „nelegal”, se impune a se face trimitere la
dispoziţiile legale care prevăd cum sunt administrate aceste mijloace de probă şi care trebuie
respectate întocmai. Prin urmare, pe de o parte, se dă efect procesual (art.101 C.pr.pen.)
interdicţiei de a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi
promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obţine probe, de a se folosi metode sau tehnici de
ascultare care afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conştient şi
voluntar faptele care constituie obiectul probei şi ca organele judiciare penale sau alte persoane
care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea
unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe. Pe de altă parte, se dă efect procesual şi altor
situaţii în care devine ilegală obţinerea unor mijloace de probă, cum ar fi o percheziţie
neautorizată, interceptarea neautorizată a unei convorbiri telefonice etc.
Se instituie, aşadar competenţa judecătorului de cameră preliminară în verificarea
conformităţii probelor administrate în cursul urmăririi penale cu garanţiile de echitabilitate a
procedurii. Sub acest aspect, legalitatea administrării probelor este strâns şi exclusiv legată de
asigurarea caracterului echitabil al procesului penal. În acest context, dacă judecătorul va
constata că se impune înlăturarea unui mijloc de probă, deoarece a produs o vătămare esenţială
drepturilor procesuale ale unei părţi, îl va exclude. Excluderea este o sancţiune procesuală
specifică, aplicabilă în materia probelor administrate cu încălcarea principiului legalităţii,
loialităţii. Această sancţiune are un domeniu de aplicare special, deosebindu-se, astfel, de
sancţiunea nulităţii ce se aplică numai actelor procesuale sau procedurale.
Exercitând un control strict prin prisma dispoziţiilor legale despre care s-a făcut
anterior vorbire, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară reţin cu
titlu concluziv că în cauza instrumentată s-a respectat principiului loialităţii administrării
probelor, acestea au fost în mod legal obţinute, iar actele de urmărire penală au fost efectuate
cu respectarea dispoziţiilor legale în materie la data desfăşurării primei faze procesuale.
Judecătorul de cameră preliminară dispune restituirea numai în cazurile expres şi
limitativ reglementate de art. 346 al. 3 C.pr.pen., mai exact în acele situaţii în care consideră că
neregularitatea constatată atrage imposibilitatea soluţionării de către instanţă a acţiunii penale.
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De asemenea, restituie cauza la parchet dacă exclude toate probele administrate în cursul
urmăririi penale.
Cu privire la motivele de contestaţie invocate de către inculpat prin apărător,
judecătorii de cameră preliminară de la Curtea de Apel Suceava în acord cu judecătorul de
Cameră Preliminară de la Tribunalul Botoşani, reţin că la analizarea îndeplinirii condiţiilor
legale la momentul efectuării oricărui act procedural sau de urmărire penală instanţa are în
vedere dispoziţiile vechiului Cod de procedură penală, care a fost în vigoare până la data de
31.01.2014, având în vedere că potrivit art.4 alin.1 din Legea nr.255/2013 actele de procedură
îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură penală, cu respectarea
dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile, cu excepţiile prevăzute
de prezenta lege.
În ceea ce priveşte prima critică de legalitate referitoare la lipsa unui proces verbal în
care să se consemneze actele premergătoare efectuate faţă de inculpatul A. înainte de începerea
urmării penale, judecătorii de cameră preliminară investiţi cu soluţionarea prezentei contestaţii
apreciază că în mod corect a apreciat judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond
că aceasta este neîntemeiată.
Astfel, potrivit art.224 C.pr.pen. anterior „ (1) În vederea începerii urmăririi penale,
organul de urmărire penală poate efectua acte premergătoare.
(2) De asemenea, în vederea strângerii datelor necesare organelor de urmărire penală
pentru începerea urmăririi penale, pot efectua acte premergătoare şi lucrătorii operativi din
Ministerul de Interne, precum şi din celelalte organe de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei
naţionale, anume desemnaţi în acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, ameninţări
la adresa siguranţei naţionale.
(3) Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate
constitui mijloc de probă.”.
Conform art.228 alin.1 C.pr.pen. din 1968 organul de urmărire penală sesizat în vreunul
dintre modurile prevăzute la art. 221 dispune prin rezoluţie începerea urmăririi penale, când
din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul
dintre cazurile de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzute la art. 10.
Aşadar, din interpretarea textelor de lege menţionate anterior rezultă că în momentul în
care organele judiciare erau sesizate cu privire la săvârşirea unor infracţiuni înainte de începerea
urmării penale în cauză puteau să efectueze acte premergătoare care erau consemnate într-un
proces verbal ce putea fi considerat mijloc de probă.
Mai mult, potrivit art.238 C.pr.pen. din 1968 organul de cercetare penală, dacă
constată fapte noi în sarcina învinuitului sau inculpatului ori împrejurări noi care pot duce la
schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale ori
s-a pus în mişcare acţiunea penală sau date cu privire la participarea şi a unei alte persoane
la săvârşirea acelei fapte, este obligat să facă propuneri procurorului pentru extinderea
cercetărilor penale sau schimbarea încadrării juridice. Propunerile se înaintează în cel mult 3
zile de la data constatării faptelor, împrejurărilor sau persoanelor noi. Procurorul va decide,
prin ordonanţă, în cel mult 5 zile.
Din interpretarea soluţiilor legislative cuprinse în codul de procedură penală anterior
enumerate în paragrafele precedente, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control
judiciar reţin că rezultă faptul că urmărirea penală se începea într-o cauză penală cu privire la o
faptă şi faţă de persoană iar într-un dosar de urmărire penală se întocmea un singur proces verbal
în care se consemnau actele premergătoare anterioare începerii urmării penale iar dacă ulterior
rezulta că au participat şi alte persoane la săvârşirea unei fapte procurorul era cel care dispunea
extinderea urmării penale prin ordonanţă.
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Totodată, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar constată
că legiuitorul nu a prevăzut necesitatea ca în cazul în care se extindea urmărirea penală şi cu
privire la altă persoană să se întocmească un alt proces verbal în care să se consemneze actele
efectuate anterior în cauză cu atât mai mult cu cât, atât timp cât s-a dispus începerea urmării
penale într-o cauză penală, contrar opiniei exprimate de contestatorul A., probele strânse
ulterior nu mai au natura de acte premergătoare. Este de neconceput ca în aceeaşi cauză un
mijloc probator să aibă valoarea de probă faţă de un participant la săvârşirea unei infracţiuni şi
de act premergător faţă de alt participant la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni în funcţie de cum
organele de urmărire penală au descoperit participaţia penală a făptuitorilor.
Or, în prezenta cauză, judecătorii de cameră preliminară reţin că prin rezoluţia din data
de 31.05.2012, dată în dosarul nr.35/D/P/2012 de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a
dispus începerea urmării penale în cauză faţă de inculpaţii F., B., D. şi E. iar prin Ordonanţa
din 31.07.2013 s-a extins urmărirea penală faţă de inculpatul A. sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de trafic de minori prevăzută de art.13 alin.1 şi 2 din Legea nr.678/2001.
Contrar opiniei exprimate de către inculpatul contestator prin apărător, probele
administrate între momentul în care s-a început urmărirea penală în dosarul nr. 35/D/P/2012 al
D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani şi momentul în care s-a extins umărirea penală şi faţă
de el nu au caracterul de acte premergătoare, neexistând nicio obligaţie de a se consemna aceste
probe într-un proces verbal şi nici să fie readministrate în cazul disjugerii cauzei.
Totodată, în acord cu judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond,
judecătorii investiţi cu soluţionarea prezentei contestaţii apreciază că drepturile inculpatului nu
au fost cu nimic vătămate prin faptul că nu a putut fi prezent la administrarea probelor în
perioada în care nu avea nicio calitate în dosar cât timp a avut posibilitatea să solicite
administrarea/ readministrarea de probe după ce a fost informat asupra calităţii sale din
prezentul dosar.
În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea dreptului la apărare prezenţii
judecători de cameră preliminară apreciază că în mod legal şi temeinic a apreciat judecătorul
de cameră preliminară de la instanţa de fond că orice neregularitate s-a acoperit.
Potrivit art. 90 C.pr.pen. actual, act normativ ce era în vigoare la data intervenirii
pretinsei încălcări a dreptului la apărare, şi raportat la care trebuie să se facă analiza în cauză că
asistenţa juridică este obligatorie:
a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori întrun centru educativ, când este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost
dispusă măsura de siguranţă a internării medicale, chiar în altă cauză, precum şi în alte cazuri
prevăzute de lege;
b) în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu şi-ar putea
face singur apărarea;
c) în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care
legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa
închisorii mai mare de 5 ani.
Din analiza textului de lege menţionat anterior, rezultă că în timpul urmării penale
asistenţa juridică a inculpatului contestator din prezenta cauză nu era obligatorie în condiţiile
în care nu era minor, reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, şi în aceste condiţii, contrar opiniei
exprimate de A. nu este incident cazul de nulitate absolută prevăzut de art.281 alin.1 lit.f
C.pr.pen. care se referă la ipoteza în care suspectul sau inculpatul nu a fost asistat de avocat
atunci când asistenţa este obligatorie.
În aceste condiţii în care inculpatul a fost asistat la data de 13.10.2014 de către un avocat
care se afla în conflict de interese întrucât anterior asistase şi persoana vătămată minoră în cauză
ne aflăm în prezenţa unei nulităţi relative iar contestatorul trebuia să dovedească o vătămare.
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Mai mult, chiar dacă s-ar admite că vătămarea se prezumă în acest caz, judecătorii de
cameră de la instanţa de control judiciar reţin că orice eventuală vătămare suferită de către
inculpatul contestator ca urmare a asistării sale în data de 13.10.2014 de către un avocat
incompatibil a fost înlăturată de organul judiciar prin refacerea actelor de urmărire penală care
presupuneau tangenţă directă cu A. în sensul că s-a emis o nouă ordonanţă de punere în mişcare
a acţiunii penale faţă de inculpat la data de 05.04.2018 şi, în aceeaşi dată, i s-au adus din nou la
cunoștință învinuirea şi drepturile în prezenţa apărătorului său ales (care îl reprezintă în
continuare) iar contestatorul a acceptat să dea o declaraţie în cauză. În acel moment, inculpatul,
deşi beneficia de asistenţa juridică a apărătorului său ales, nu a solicitat remedierea şi a altor
presupuse vătămări, precizând expres că nu are alte cereri de formulat.
Totodată, contrar punctului de vedere exprimat de inculpatul contestator, nu era
necesară şi reaudierea persoanei vătămate minore J. în condiţiile în care nu dreptul său la
apărare a fost încălcat pentru a se readministra această probă din oficiu. Dacă inculpatul A.
dorea ca persoana vătămată minoră menţionată anterior să fie audiată în prezenţa apărătorului
său ales trebuia să formuleze o cerere în acest sens.
În ceea ce priveşte susţinerea că actele de urmărire penală efectuate de alte organe de
urmărire penală decât procurorul ca urmare a delegării ar fi lovite de nulitate, judecătorii de
cameră preliminară de la Curtea de Apel, în acord cu judecătorul de la Tribunalul Botoşani,
apreciază că aceasta este neîntemeiată din următoarele considerente:
Potrivit art.135 C.pr.pen. din 1968 „Organul de urmărire penală sau instanţa de
judecată poate dispune, în condiţiile arătate în art. 132, efectuarea unui act de procedură şi
prin delegare.
Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instanţe de judecată ierarhic
inferioare.
Dispoziţiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător şi în caz de
delegare.”
Totodată, legiuitorul a statuat prin dispoziţiile art.132 alin.1 C.pr.pen. din 1968 când un
organ de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor,
să facă o cercetare la faţa locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice
alt act procedural, se poate adresa unui alt organ de urmărire penală ori unei alte instanţe,
care are posibilitatea să le efectueze.
Aşadar, fără a nega faptul că în prezenta cauză dispoziţiile procesual penale prevăd
faptul că urmărirea penală se efectuează de către procuror, în acord cu judecătorul de cameră
preliminară, prezenţii judecători de cameră preliminară apreciază că era posibilă delegarea unor
poliţişti judiciari pentru audierea unor martori.
Contrar punctului de vedere expus de către contestatorul A., judecătorii de cameră
preliminară de la instanţa de control judiciar apreciază că audierea unor martori nu are o
conotaţie atât de deosebită încât să nu poată fi delegată unor organe judiciare cu atât mai mult
cu cât legiuitorul a arătat expres, prin dispoziţiile art.135 alin.3 rap. la art.132 alin.2 C.pr.pen.
din 1968, care sunt actele care nu pot face obiectul delegării iar audierea unor martori nu este
exclusă de la delegare.
Totodată, judecătorii de Cameră Preliminară de la Curtea de Apel reţin, din analiza
întregului material de urmărire penală, că procurorul a efectuat personal cele mai multe acte de
urmărire penală şi delegarea unor atribuţii a avut caracter de excepţie şi în aceste condiţii nu se
poate reţine că a existat o eludare a dispoziţilor referitoare la competenţă care să atragă nulitatea
urmării penale.
În ceea ce priveşte nulitatea încheierilor prin care s-au dispus interceptările în prezenta
cauză, a mandatelor de interceptare, a interceptărilor efectuate în cauză şi a proceselor verbale
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de redare a conversaţiilor, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar
constată că acestea au fost date în condiţii de legalitate şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
Referitor la aplicarea deciziei nr. 51/ 16.02.2016 a Curţii Constituţionale publicată în
M.Of. nr. 190/14.03.2016 în prezenta cauză, judecătorii de cameră preliminară reţin
următoarele:
În ceea ce priveşte efectele deciziilor Curţii Constituţionale, sediul materiei îl constituie
dispoziţiile art.147 din Constituţie. Din cadrul acestui text constituţional numai alineatul 4 are
o aplicabilitate generală, în sensul că acesta îşi găseşte aplicarea în raport cu toate deciziile
Curţii pronunţate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Constituţie şi Legea nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Potrivit acestui alineat „Deciziile Curţii
Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt
general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”. Art.147 alin.(1) din Constituţie stabileşte,
în privinţa legilor şi ordonanţelor în vigoare, constatate ca fiind neconstituţionale, că acestea
„îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă,
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate
ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”. Această prevedere constituţională este
reluată, la nivel legal, prin art.31 alin.(3) din Legea nr.47/1992, iar art.147 alin.(4) din
Constituţie, raportat la alin.(1) din acelaşi articol, prin art.31 alin.(1) din aceeaşi lege. Rezultă,
aşadar, că nici Constituţia, nici Legea nr.47/1992 nu reglementează expres situaţia legilor sau
ordonanţelor care nu mai sunt în vigoare declarate neconstituţionale, ceea ce înseamnă că a
revenit Curţii Constituţionale rolul de a face interpretarea prevederilor art.147 alin.(4) din
Constituţie în privinţa efectelor deciziilor sale.
„Decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă,
prin efectul acesteia prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor” (Decizia
nr.847 din 8.07.2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.605 din 14
.08.2008).
Decizia nr. 51/16.02.2016 a Curţii Constituţionale publicată în M.Of. nr.
190/14.03.2016, la care apărătorul inculpatului A. a făcut referire, prevede în cuprinsul
paragrafului 52. „Cu privire la efectele prezentei decizii, Curtea reaminteşte caracterul erga
omnes şi pentru viitor al deciziilor sale, prevăzut la art.147 alin.(4) din Constituţie. Aceasta
înseamnă că, pe toată perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumţia
de constituţionalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privinţa cauzelor definitiv
soluţionate până la data publicării sale, aplicându-se, însă, în mod corespunzător, în cauzele
aflate pe rolul instanţelor de judecată [a se vedea Decizia nr.895 din 17 decembrie 2015
(paragraful28)]. În ceea ce priveşte hotărârile definitive, această decizie poate servi ca temei de
revizuire, în baza art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală, în această cauză, precum
şi în cauzele în care au fost ridicate excepţii de neconstituţionalitate similare, înaintea datei
publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I [a se vedea Decizia nr.508
din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.843 din 19
noiembrie 2014 (paragraful 26), Decizia nr.585 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.921 din 18 decembrie 2014 (paragraful 14), şi Decizia nr.740
din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.129 din 19
februarie 2015 (paragraful 14)].”
Din cuprinsul acestui paragraf al deciziei Curţii Constituţionale, rezultă că efectul pe
care îl produce este numai pentru viitor, pe toată perioada de activitate a unui act normativ
acesta bucurându-se de prezumţia de constituţionalitate. Sintagma „aplicându-se, însă, în mod
corespunzător, în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată”, reprezentând aplicarea acestei
decizii doar cauzelor care potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală, pot fi influenţate
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de conţinutul acesteia, respectiv doar cauzelor aflate în cursul urmăririi penale. Se reţine, că
printr-o decizie a Curţii Constituţionale nu pot fi modificate normele procesual penale, iar
emiterea /punerea în executare a unui mandat de supraveghere tehnică poate fi dispus doar în
cursul urmării penale, de judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv pus în executare de
procurorul competent.
A interpreta sintagma „cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată”, din
considerentele Deciziei nr. 51/ 16.02.2016 a Curţii Constituţionale publicată în M. Of. nr.
190/14.03.2016, în sensul că ar avea vreo influenţă într-o etapă a procesului penal, în care nu
este pus în executare un mandat de supraveghere tehnică, ar reprezenta încălcarea dispoziţiilor
Codului de procedură penală, care reglementează într-o modalitate neechivocă, momentul
procedural în care are loc această punere în executare – respectiv în timpul urmăririi penale.
Judecătorii de cameră preliminară apreciază, că Decizia nr. 51/ 16.02.2016 a Curţii
Constituţionale publicată în M.Of. nr. 190/14.03.2016, are efecte numai pentru viitor, neputând
fi aplicată în privinţa mandatelor de supraveghere emise şi puse în executare anterior publicării
acesteia în M.Of., respectiv 16.02.2016. În prezenta cauză, toate mandatele de supraveghere
emise au fost puse în executare anterior momentului publicării deciziei menţionate anterior în
Monitorul Oficial al României.
A analiza legalitatea actelor de urmărire penală prin prisma unei eventuale nulităţi
survenite ulterior momentului întocmirii acestora, ar însemna nesocotirea dispoziţiilor legale
prevăzute în cuprinsul Codului de procedură penală. În opinia judecătorilor de cameră
preliminară, a da efect retroactiv Deciziei nr.51 a Curţii Constituţionale, încalcă şi dispoziţiile
acesteia, care prevăd că: „pe toată perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură
de prezumţia de constituţionalitate”. Interpretarea că Decizia nr.51 a Curţii Constituţionale prin
menţiunile cuprinse în paragraful 52, ar lărgi sfera de aplicare, respectiv prin exemplificarea
situaţiilor în care aceasta nu este aplicabilă, per a contrario fiind aplicabilă tuturor celorlalte
situaţii, nu poate fi acceptată, fiind cunoscute efectele unei decizii a Curţii Constituţionale,
precum şi momentul de la care aceasta se aplică. Analizând semantic, paragraful 52 al Deciziei
nr.51 a Curţii Constituţionale, se reţine că sintagma „pe toată perioada de activitate a unui act
normativ, acesta se bucură de prezumţia de constituţionalitate”, este plasată între virgule, ceea
ce reprezintă o aserţiune având efect în privinţa tuturor actelor emise anterior acestei decizii.
În acest sens, după data de 16.02.2016, urmează ca mandatul de supraveghere tehnică
să fie pus în executare de procuror şi de organele de cercetare penală, care sunt organe judiciare,
conform art.30 din Codul de procedură penală, precum şi de către lucrătorii specializaţi din
cadrul poliţiei, în condiţiile în care aceştia pot deţine avizul de ofiţeri de poliţie judiciară, în
condiţiile art.55 alin.(5) din Codul de procedură penală, nefiind permisă implicarea altor organe
specializate, pentru punerea în executare a acestora.
În ceea ce priveşte efectul deciziei Curţii Constituţionale a României nr.26/16.01.2019,
publicată în Monitorul Oficial nr.193 din 12.03.2019, după ce s-a constatat existența unui
conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție și Parlamentul României, pe de-o parte, și Înalta Curte de Casație și
Justiție și celelalte instanțe judecătorești, pe de altă parte, generat de încheierea între Ministerul
Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de
Informații a Protocolului nr.00750 din 4 februarie 2009 s-a precizat că Înalta Curte de Casație
și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, precum și Ministerul Public — Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și unitățile subordonate vor verifica, în cauzele
pendinte, în ce măsură s-a produs o încălcare a dispozițiilor referitoare la competența
materială și după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, și vor dispune măsurile
legale corespunzătoare.
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În prezenta cauză, judecătorii de cameră preliminară au făcut verificări solicitând
informaţii de la Tribunalul Botoşani, Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani cu privire la actele efectuate în cauză de
SRI în cursul urmării penale şi la încheierea unor protocoale între Tribunalul Botoşani şi SRI.
Din adresele nr.540/A/2019 din 07.03.2019 a Tribunalului Botoşani (f.99) şi nr.
NS93061 din 15.03.2019 emisă de Serviciul Român de Informaţii (f.114) rezultă că nu s-a
încheiat un protocol între SRI şi Tribunalul Botoşani şi că conţinutul protocolului din anul 2009
nu a fost prelucrat cu judecătorii secţiei penale a Tribunalului Botoşani.
Totodată, din adresa nr.258/III/13 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –
Biroul Teritorial Botoşani (106-107) rezultă că la punerea în executare a mandatelor de
interceptare emise în prezenta cauză SRI a pus la dispoziţie doar suportul tehnic (echipamentul)
pentru punerea în executare a mandatelor de interceptare, lucrătorii SRI neintervenind în niciun
fel în activitatea de înregistrare şi redare a conversațiilor interceptate.
Judecătorii de cameră preliminară reţin că însăşi Curtea Constituţională a României a
arătat că punerea la dispoziţie a suportului tehnic de către SRI nu este echivalentul efectuării
unor acte de urmărire penală.
Astfel, în par.155 din Decizia CCR nr.26/16.01.2019 se prevede că „ Art.3 lit.g) din
protocol prevede că „Obiectivele cooperării sunt: […] g) constituirea de echipe operative
comune care să acționeze în baza unor planuri de acțiune pentru exercitarea competențelor
specifice ale părților, în vederea documentării faptelor prevăzute la art.2”. Potrivit art. 201
alin.1 din Codul de procedură penală din 1968, în vigoare la data încheierii protocolului,
urmărirea penală se efectuează de către procurori și de către organele de cercetare penală,
iar, conform alin.2 lit.b) al aceluiași text, organele de cercetare speciale sunt organe de
cercetare penală. Or, potrivit art.13 din Legea nr.14/1992, „Organele Serviciului Român de
Informații nu pot efectua acte de cercetare penală”, iar, potrivit art.12 alin.2 din aceeași lege,
„la solicitarea organelor judiciare competente, cadre anume desemnate din Serviciul Român
de Informații pot acorda sprijin la realizarea unor activități de cercetare penală pentru
infracțiuni privind siguranța națională”. Din cele de mai sus rezultă că, la data încheierii
protocolului de cooperare analizat, Serviciul Român de Informații nu avea atribuții de
cercetare penală (a se vedea și Decizia nr.51 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.190 din 14 martie 2016, paragraful 37) și, prin urmare, nu
avea calitatea de organ de cercetare penală, activitatea sa mărginindu-se la asigurarea unui
sprijin tehnic „la realizarea unor activități de cercetare penală pentru infracțiuni privind
siguranța națională” (a se vedea mutatis mutandis și Decizia nr.734 din 23 noiembrie 2017,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.352 din 23 aprilie 2018, paragrafele
17—18). În consecință, sprijinul/suportul/concursul tehnic nu poate fi echivalat cu o
activitate de cercetare penală, specifică organelor de urmărire penală. De aceea, indiferent
de faptul că sprijinul tehnic, acordat în temeiul Legii nr.14/1992, a vizat perioada de activitate
a Codului de procedură penală din 1968 sau a noului Cod de procedură penală, Curtea reține
că acest sprijin nu putea fi valorizat ca o activitate de cercetare penală.”.
Aşadar, raportat la cele menţionate anterior nu se poate reţine că în cauză au fost
constituite echipe operative mixte din care să facă parte şi lucrători SRI şi că s-au efectuat acte
de urmărire penală de către alte organele ale statului care nu au statutul de organe de urmărire
penală.
Totodată, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar reţin că în
mod corect în cauză nu au fost emise de către procuror ordonanţe prin care să se delege
competenţa punere în executare a mandatelor de interceptare către lucrătorii SRI în condiţiile
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în care delegarea este permisă pentru îndeplinirea unui act de urmărire penală iar în cauză SRI
nu are atribuţii în acest sens. Din contră în ipoteza în care ar exista aceste ordonanţe ar exista o
nelegalitate a urmării penale în condiţiile în care delegarea ar fi făcută către persoane care nu
au calitatea de organe de urmărire penală.
Simpla menţionare în cuprinsul mandatelor de interceptare şi a încheierilor de
încuviinţare a interceptărilor emise în cauză a faptului că mandatele vor fi puse în executare de
SRI, menţiune care, de altfel, nu era obligatorie, nu are semnificaţia că aceste acte sunt lovite
de nulitate în condiţiile în care SRI nu a pus în executare aceste mandate ci doar a pus la
dispoziţie suportul tehnic.
În consecinţă, faţă de cele aspectele analizate anterior, având în vedere rezultatul
verificărilor efectuate în cauză, în conformitate cu dispoziţiile obligatorii din Decizia CCR nr.
26/16.01.2019, având în vedere că în cauză nu există indicii că judecătorul care a emis
încheierile de încuviinţare a interceptărilor în cauză şi a emis mandatele a lucrat în baza vrunui
protocol încheiat cu SRI, angajaţii SRI nu au efectuat acte de urmărire penală în sensul avut în
vedere de instanţa constituţională, judecătorii de cameră preliminară constată că nu se impune
constatarea nulităţii interceptărilor efectuate în cauză, cu consecinţa excluderii lor.
În ceea ce priveşte celelalte susţineri ale inculpatului contestator A. referitoare la faptul
că urmărirea penală este lacunară şi incompletă sau cu privire la aspectele care se desprind din
anumite probe administrate în cauză, judecătorii de cameră preliminară apreciază că acestea
exced prezentului cadru procesual, vizând, în esenţă fondul cauzei.
Faţă de cele expuse anterior, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control
judiciar, urmează ca, în baza art. 347 C.pr.pen., să respingă, ca neîntemeiate, contestaţiile
formulate de inculpaţii A. şi C. împotriva încheierii nr.126 din data de 29.11.2018 pronunţată
de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani în dosar nr.
.../40/2018/a1.
Constatând culpa procesuală a contestatorilor, în baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., îi va
obliga pe inculpaţii A. şi C. la plata către stat a sumei de câte 400 lei fiecare cu titlu de cheltuieli
judiciare.
În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru
inculpatul contestator şi inculpatul contestator în cuantum de câte 795 lei precum şi suma de
470 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu partea civilă intimată .., vor rămâne în sarcina
statului şi se vor avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului
Suceava.
15. Procedura de cameră preliminară. Situaţiile în care se restituie cauza la
procuror pentru refacerea urmării
Rezumat:
În cadrul procedurii de cameră preliminară, legiuitorul nu a conferit posibilitatea
pentru judecătorul de cameră preliminară de a restitui rechizitoriul procurorului de caz pentru
ca acesta să rescrie situaţia de fapt în varianta dorită de inculpată în condiţiile în care modul
de redactare al unui act procedural, în speţă rechizitoriul, şi de redare a situaţiei de fapt, ţine
de fiecare magistrat în parte cât timp acesta respectă dispoziţiile art.328 C.pr.pen.
Solicitarea de lămurire a acuzaţiei cu care a fost investită instanţa de judecată prin
rechizitoriul ce face obiectul verificării formulată de inculpata contestatoare, viza, în fapt, nu
legalitatea actului de sesizare (în sensul ca acesta să aibă toate menţiunile obligatorii
prevăzute de lege) ci temeinicia acuzaţiei, respectiv că alte persoane ar fi responsabile cu
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săvârşirea faptelor deduse judecăţii, aspect care excede controlului de legalitate prevăzut de
art.342 şi urm. C.pr.pen., fiind atributul exclusiv al instanţei de judecată.
Este atributul procurorului de caz modul în care înţelege să instrumenteze un dosar
penal şi dacă trimite toţi inculpaţii o dată în judecată sau pe rând. Aşadar, soluţiile de
disjungere dispuse de procuror prin rechizitoriu nu sunt supuse controlului de legalitate şi, în
aceste condiţii, nu se poate analiza critica formulată de inculpata contestatoare în acest sens.
Judecătorul de cameră preliminară dispune restituirea numai în cazurile expres şi
limitativ reglementate de art. 346 al. 3 C.pr.pen., mai exact în acele situaţii în care consideră
că neregularitatea constatată atrage imposibilitatea soluţionării de către instanţă a acţiunii
penale. De asemenea, restituie cauza la parchet dacă exclude toate probele administrate în
cursul urmăririi penale. Or, în prezenta cauză, nu s-au exclus probe din dosar, de altfel,
contestatoarea nici nu a solicitat acest lucru, ci din contră s-a solicitat administrarea unor
probe suplimentare de către procuror, ceea ce excede, aşa cum s-a reţinut anterior, controlului
de legalitate prevăzut de art.342 şi urm. C.pr.pen.
(Încheierea nr.31/14.06.2019, dosar nr.2633/40/2018/a1)
Hotărârea:
Prin încheierea penală nr. 35 din data de 02.04.2019 a Tribunalului Botoşani, a fost
respinsă, ca nefondată, excepţia privind neregularitatea actului de sesizare a instanţei invocată
de inculpata A., în dosarul nr..../40/2018 al Tribunalului Botoşani.
A fost respinsă cererea aceleiaşi inculpate de restituire a cauzei la parchet.
În baza art.346 alin.2 C.pr.pen., s-a constatat legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr.302/P/2014 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Botoşani, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.302/P/2014 din data de 10
decembrie 2018 prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei A. pentru săvârşirea
infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea
241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1, art.36 din C.pen.
S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata A.
Pentru a dispune astfel, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut
că, prin rechizitoriul nr.302/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, inculpata
A. a fost trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune
fiscală prin „omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte
documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” în formă
continuată (19 acte materiale) prevăzută de art. 9 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 privind
regimul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 C.pen.,
constând în aceea că, în calitate de administrator al S.C. B. S.R.L., în perioada 29 noiembrie
2013 – 31 decembrie 2013 s-a sustras de la îndeplinirea obligaţilor fiscale prin neînregistrarea
în documentele contabile a unui număr de 12 facturi fiscale, în valoare totală de 258.491,19 lei,
reprezentând „comision conform contract” ca urmare a intermedierii poliţelor de asigurare în
favoarea SC C. SRL, sustrăgându-se astfel atât de la plata impozitului pe venitul
microîntreprinderilor, în sumă de 4.992 lei, prejudiciul nefiind recuperat.
Referitor la împrejurările comiterii infracţiunii de care este acuzată inculpata, s-au reţinut
în cuprinsul rechizitoriului că, în fapt, la data de 10 martie 2014, organele de cercetare penală
din cadrul I.P.J. - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu
privire la faptul că reprezentanţii legali ai SC B. SRL și-au însuşit din gestiune şi au folosit în
alte scopuri suma de circa 300.000 lei, care trebuia virată către SC C. SRL în baza unui contract
de colaborare. De asemenea, SC B. SRL s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin omisiunea
evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate,
prin aceea că în perioada iunie 2013 - martie 2014 nu a achitat la bugetul de stat impozitul pe
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profit aferent comisionului de 18% din valoarea tranzacţiilor efectuate. În urma verificărilor
preliminare s-a stabilit că administratorul S.C. B. S.R.L. este inculpata A., urmând ca
prejudiciul cauzat bugetului de stat reprezentând impozitul pe profit să fie stabilit de către
organele fiscale, fila 50, vol. I din dosar.
Reprezentantul legal al părţii civile S.C. C. S.R.L., numita D., a declarat că este asociat
şi administrator al societății menționate, iar la data de 26.11.2013 a semnat cu S.C. B. S.R.L,
administrată de inculpata A., contractul de mandat pentru servicii de asistenţă în brokeraj
nr.67/26.11.2013. În perioada noiembrie 2013 - aprilie 2014 au fost intermediate poliţe de
asigurare în valoare totală de 3.521.610 lei însă la data de 8 aprilie 2014 s-a înregistrat o sumă
restantă de 314.676 lei. În urma discuţiilor purtate cu inculpata A. şi partenerul ei, E., aceştia
au motivat faptul că o parte din sumă nu era încasată de la agenţi, iar o parte a fost cheltuită în
alte scopuri, cu toate că acea sumă restantă reprezenta prime încasate de asigurare care trebuia
depusă în contul S.C. C. S.R.L.
Prin încheierea nr.12 din 18 iunie 2014 judecătorul de drepturi și libertăţi din cadrul
Tribunalului Botoşani a admis solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani
nr.302/P/2014 din 18.06.2014 încuviinţând efectuarea percheziţiilor domiciliare la sediul social
al S.C. B. S.R.L., la domiciliul inculpatei A., a suspecţilor F. şi G., la sediul social şi punctul
de lucru al S.C. H. S.R.L., la sediul social şi punctele de lucru ale S.C. I S.R.L...
La data de 26 iunie 2014 au fost puse în aplicare cele 8 mandate de percheziție domiciliară
emise de judecătorul de drepturi şi libertăți. De la S.C. I. S.R.L. au fost ridicate mai multe
documente, printre care şi două blocuri facturiere conţinând exemplarele 2 și 3 ale facturilor
emise de S.C. B. S.R.L. pentru S.C. C. S.R.L. în perioada noiembrie - decembrie 2013, toate
fiind semnate de către inculpata A. în calitate de administrator.
În plângerea penală înaintată de S.C. C. S.R.L., înregistrată sub nr. 438/P/2014, s-a
comunicat că societatea se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 525.822 lei.
În vederea cuantificării prejudiciului, prin Ordonanţa nr.302/P/2014 din 23.09.2014
emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani s-a dispus efectuarea unei expertize fiscalcontabile.
Din cuprinsul raportului de expertiză, după soluţionarea obiecţiunilor formulate atât de
inculpaţi cât şi de partea civilă, au rezultat următoarele concluzii:
a) valoarea încasată de către S.C. C. S.R.L. de la S.C. B. S.R.L. şi S.C. J- S.R.L. este în
sumă totală de 2.574.750 lei;
b) valoarea totală a sumei nedecontată de SC B. SRL către SC C. SRL este de 262.111.84
lei;
c) din extrasul de cont al S.C. J. SRL din perioada noiembrie 2013 - iunie 2014, rezultă
faptul că societatea a avut prime de asigurare încasate în sumă totală de 499.635,37 lei, numitul
E. a retras de la ATM suma de 266.200 lei, iar diferenţa a achitat-o către SC C. SRL;
d) obligaţiile fiscale pentru S.C. B. S.R.L. sunt:
- impozit pe venitul microîntreprinderilor în sumă de 4.992 lei aferent perioadei noiembrie
- decembrie 2013, venituri neînregistrate în evidenţa contabilă;
- impozit pe profit în sumă de 128.085 lei aferent perioadei ianuarie - martie 2014, întrucât
veniturile obţinute au depăşit plafonul de 65.000 euro şi societatea a devenit plătitor de impozit
pe profit începând cu 01.01.2014;
e) obligaţiile fiscale pentru S.C. J. S.R.L. sunt:
- impozit pe venitul microîntreprinderilor în sumă de 2.762 lei aferent anului 2013;
f) poate exista o corelaţie între sumele ridicate din contul bancar al S.C. J. S.R.L. din
lunile ianuarie şi februarie 2014, în total 131.160 lei, sumă nedecontată în termen de către S.C.
B. S.R.L. în relaţia cu S.C. C. S.R.L. şi sumele cu care a fost creditată S.C. K S.R.L.;
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g) una din sursele de venit ale inculpatului E. din perioada ianuarie 2013-mai 2014 poate
fi constituită din comisioanele din asigurări sau sumele de bani ridicate din contul S.C. J. S.R.L.,
respectiv suma de 174.420 lei.
Audiată în calitate de suspectă, A. a declarat că în cursul anului 2013 S.C. C. S.R.L.,
administrată de numita D., a colaborat pe linia vânzării poliţelor de asigurare cu S.C. J. S.R.L.,
administrată de inculpatul E.. La începutul lunii noiembrie 2013, numita D. i-a propus să
înfiinţeze o societate care să lucreze în locul S.C. J. S.R.L. întrucât aceasta din urmă avea multe
litigii de care aveau cunoştinţă asiguratorii. Astfel, a fost înfiinţată S.C. B. S.R.L., iar ulterior
s-a întocmit un contract de mandat cu S.C. C. S.R.L.
Cu privire la suma de bani sesizată că ar fi sustrasă din gestiunea S.C. C. S.R.L., aceasta
a declarat că ar putea proveni din diferenţele de comision acordat colaboratorilor şi nu cunoaşte
dacă altă persoană şi-a însuşit acea sumă de bani în interes personal.
În ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală reţinută în sarcina acesteia, acuzata a
declarat că au fost întocmite procese-verbale de compensare şi nu a prejudiciat bugetul de stat.
În susţinerea situaţiei de fapt prezentate şi a vinovăţiei inculpatei s-au invocat de către
apărare următoarele mijloace de probă:.............
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 11 decembrie 2018 sub
nr.../40/2018 fiind creat la aceeaşi dată, în baza dispoziţiilor art. 98 alin. 1 din Regulamentul de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, dosarul asociat cu numărul ../40/2018/a1 având ca
obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară.
În conformitate cu dispoziţiile art.344 alin. 2 C.pr.pen., la data de 11 decembrie 2018, sa comunicat inculpatei copia certificată a rechizitoriului, cu precizarea obiectului procedurii în
cameră preliminară, a termenului de 30 de zile avut la dispoziţie pentru a formula cereri sau
invoca excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală, precum şi a posibilităţii de a-şi angaja apărător. De
asemenea, s-a adus la cunoştinţa părţii civile şi părţii responsabile civilmente care este obiectul
camerei preliminare, că au dreptul de a-şi angaja apărători şi că au posibilitatea de a formula în
scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de
urmărire penală în termen de 30 de zile.
În termenul stabilit inculpata, prin avocat ales .., a formulat cereri şi a invocat excepţii cu
privire la regularitatea actului de trimitere în judecată întocmit în dosarul nr.302/P/2014 al
Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.
Astfel, prin cererea înregistrată pe rol la data de 14 ianuarie 2019, inculpata a solicitat
restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale. S-a susţinut de către inculpată
că rechizitoriul nr.302/P/2014 din 10 decembrie 2018 este neregulamentar întocmit şi nu
întruneşte condiţiile unui act legal de sesizare a instanţei.
Astfel, s-a arătat că la fila 23 al rechizitoriului, paragraful. 3 se menţionează că "din
analiza situaţiei de fapt mai sus expuse rezultă că societatea comercială ce a fost înfiinţată de
inculpata A. a avut rolul de substitui societatea administrată de inculpatul E., SC J. SRL, având
în vedere situaţia litigioasă în care se afla aceasta, inculpatul având un rol activ si în
administrarea în fapt a SC B. SRL", considerând ca răspunderea revine în continuare
administratorului statutar pentru elemente de natura juridic ce incumbă acesteia. S-a menţionat,
de asemenea, că şi în opinia acuzării, administrarea societăţii se realiza, în fapt, de către E.,
persoană care, deşi era cercetată în acelaşi dosar, nu a fost niciodată audiată în calitate de
suspect sau inculpat de către organul de cercetare penală.
Referitor la infracţiunea de evaziune fiscală, s-a arătat în contextul cererilor şi excepţiilor
formulate că în practica instanţelor s-a arătat în mod constant că poate fi subiect al infracţiunii
orice persoană fizică sau juridică care acţionează în numele sau în interesul contribuabilului ori
în realizarea obiectului de activitate al acestuia, apreciindu-se astfel că subiect activ poate fi
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administratorul de drept al societăţii, precum şi administratorul de fapt sau orice altă persoană
din cadrul societăţii - director, contabil, vânzător - în măsura în care prin acţiunile şi/sau
inacţiunile lor urmăresc ca societatea să se sustragă de la plata taxelor şi impozitelor datorate,
sens în care au fost invocate dispoziţiile Deciziei nr. 272 din 28 ianuarie 2013 a ICCJ).
Cu privire la cele menţionate anterior, inculpata a apreciat că legea nu condiţionează
existenţa infracţiunii de o anumită calitate a subiectului activ şi nici de existenţa unei
împuterniciri exprese a unei persoane cu atribuţii de organizare şi ţinere a evidenţei contabile
care să aibă calitatea de administrator sau o obligaţie legală ori contractuală de gestionare a
activităţii societăţii, dacă din probele administrate rezultă că, în fapt, făptuitorul exercită
conducerea activităţii contabile a societăţii.
Prin urmare, s-a solicitat a se constata că deşi în opisul întocmit de organul de cercetare
penală cu privire la actele de procedură, se face menţiune despre existenţa unei declaraţii de
inculpat la f. 184 vol. I U.P, în realitate o astfel de audiere nu a fost realizată, neexistând nici
măcar dovada de citare a inculpatului E. în calitatea sa de inculpat, apreciindu-se că de vreme
ce acesta a fost administratorul în fapt, fiind cel care a avut întregul control asupra operaţiunilor
comerciale derulate şi asupra situaţiei financiare a societăţii, îi incumbă răspunderea pentru
neevidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale şi a veniturilor realizate, fiind
necesară audierea acestuia în faza de urmărire penală.
În consecinţă, inculpata a precizat că în cauză este evident că se aduce atingere, într-o
primă ordine de idei, dreptului suspectului/inculpatului la un proces echitabil (ca drept
fundamental ocrotit atât de art. 21 alin. (3) din Constituţie, cât şi de art. 8 din C.pr.pen.),
principiului aflării adevărului şi, nu în ultimul rând, dreptului la apărare, considerând că
încălcarea drepturilor părţilor sau ale subiecţilor procesuali implică de la sine o vătămare, care
odată constatată, nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea actului în atare condiţii.
Totodată, aceasta a mai arătat că singurele diferenţe faţă de nulitatea absolută, nu pot fi decât
interesul şi momentul procesual până la care nulitatea relativă poate fi invocată, condiţii care se
regăsesc deja în prevederile art. 282 alin. (2)-(5), apreciind că în situaţia condiţionării părţilor
sau a subiecţilor procesuali de dovedirea existenţei unei vătămări şi a cerinţei ca vătămarea să
nu poată fi înlăturată altfel, face ineficace instituţia nulităţii relative. În sensul celor expuse
anterior s-a invocat cu titlu de practică judiciară Decizia 302/2017 a Curţii Constituţionale
Române referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.281 alin.
(1) lit. b) din C.pr.pen., în contextul căreia s-a analizat sancţiunea nulităţii relative incidenţă în
cazul încălcării normelor de competenţă materială şi personală a organelor de urmărire penală.
Nu în ultimul rând, prin cererile şi excepţiile formulate cu privire la neregularitatea
actului de sesizare, s-a solicitat a fi avut în vedere faptul că la pct. 9 al rechizitoriului procurorul
de caz a dispus disjungerea cauzei privind săvârșirea infracţiunii de evaziune fiscala cu privire
la numita D., obiectul cercetărilor constând în aceea că "în perioada noiembrie 2013-iunie 2014"
s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin aceea că a înregistrat în evidenţa contabilă
facturi fictive reprezentând cheltuieli cu colaboratorii, care nu au la baza operaţiuni reale,
prejudiciind astfel bugetul de stat". Referitor la acest aspect s-a menţionat că în măsură în care
înregistrările realizate de D. în contabilitatea C. SRL vor fi dovedite ca fiind fictive inclusiv cu
privire la operaţiunile reflectate în cele 12 facturi care nu au fost înregistrate în contabilitatea
SC B. SRL, atunci neînregistrarea acestor venituri în contabilitatea societăţii în cauză va apărea
ca fiind în afara oricăror consecinţe fiscale, dovedindu-se că interesul în sustragerea de la plata
obligaţiilor este al administratorului D. şi nu al inculpatei care, nici nu ar fi înregistrat în această
manieră un venit realizat din activitatea societăţii.
De altfel, s-a apreciat că pe lângă faptul că aceeaşi faptă nu poate cercetată în două dosare
instrumentate de parchete diferite, având o existenţă unitară, s-a apreciat că fapta inculpatei D.
de a înregistra în contabilitate operaţiuni şi cheltuieli nereale exclude existenta infracţiunii de
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evaziune prin omisiune (neînregistrarea aceloraşi operaţiuni) reţinută în sarcina inculpatei,
soluţia cercetării penale disjunse fiind determinantă sub aspectul soluţiei penale cu privire la
existenta elementului obiectiv al infracţiunii cercetate în prezenta cauză.
Faţă de aceste considerente, s-a apreciat de judecătorul de cameră preliminară de a
instanţa de fond că trimiterea în judecată s-a dispus cu nerespectarea garanţiilor legale şi a
dreptului la apărare, sens în care s-a solicitat a se reţine ca justificate aspectele expuse în
precedent.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 344 alin. 2 C.pr.pen., art.342 din C.pr.pen., art.
280-282 din C.pr.pen., 346 alin.3 C.pr.pen., art.328 C.pr.pen., art. 286 alin. (2), art. 330 şi 331
C.pr.pen., art. 8 C.pr.pen., Decizia nr. 272 din 28 ianuarie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, art. 21 alin.3 din Constituţie, 282 alin.(2)-(5), Decizia nr.302/2017 referitoare la
admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din C.pr.pen.
Analizând cererile şi excepţiile formulate în cauză judecătorul de cameră preliminară de
la instanţa de fond a reţinut următoarele:
Criticile formulate de inculpată în cadrul procedurii de cameră preliminară au vizat
neregularitatea întocmirii actului de sesizare a instanţei, neregularitate determinată de faptul că
procurorul nu s-a conformat necesităţii de a prezenta faptele ce fac obiectul acuzaţiei cu toate
elementele ce au relevanţă penală. Astfel, apărarea a considerat că în mod greşit s-a reţinut
răspunderea inculpatei care în fapt nu a avut calitatea de administrator al firmei şi că la
întocmirea rechizitoriului nu s-a luat în considerare faptul că pentru perioada noiembrie 2013–
iunie 2014 se efectuează cercetări faţă de numita D. sub aspectul comiterii infracţiunii de
evaziune fiscală constând în înregistrarea în evidenţa contabilă a firmei administrată de aceasta
a unor facturi fictive, avute în vedere şi la comiterea faptelor din prezenta cauză.
Criticile formulate de inculpată nu sunt întemeiate şi nu atrag neregularitatea
rechizitoriului. Judecătorul de cameră preliminară de a instanţa de fond a constatat că aspectele
vizând calitatea inculpatei A. de administrator al societăţii şi deci calitatea sa de subiect activ
al infracţiunii de evaziune fiscală nu constituie cauză a neregularităţii actului de trimitere în
judecată ci o chestiune ce ţine de fondul cauzei. În analiza pe care instanţa de judecată o va face
cu privire la existenţa infracţiunii ce face obiectul acuzaţiilor şi a vinovăţiei inculpatei, după
parcurgerea etapei cercetării judecătoreşti, se va avea în vedere şi calitatea inculpatei A.,
urmând a se stabili dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii atât sub aspectul
laturii obiective cât şi sub aspect subiectiv. Argumentele inculpatei privind subiectul infracţiunii
de evaziune fiscală şi răspunderea administratorului unei firme nu pot face obiectul analizei în
procedura camerei preliminare când se verifică doar legalitatea administrării probatoriului şi a
întocmirii actelor de urmărire penală nu şi modul în care sunt interpretate probele, temeinicia
acuzaţiilor formulate împotriva inculpatei. Aspectul că numitul E. – persoana considerată de
inculpată ca fiind răspunzătoare de deficienţele constatate în activitatea S.C. B. S.R.L – nu a
fost audiat de organele de anchetă şi că în mod greşit s-a dispus faţă de aceasta clasarea
(nelegalităţi invocate de inculpată în susţinerea excepţiei) nu constituie un motiv pentru a se
constata neregularitatea actului de trimitere în judecată şi restituirea cauzei la parchet.
Răspunderea acestei persoane a fost analizată de organele de urmărire penală, iar soluţia dispusă
prin acelaşi rechizitoriu – de clasare – poate fi analizată doar în cadrul procedurii prevăzută de
art.339 şi următoarele din C.pr.pen. şi nu în cauza de faţă.
De asemenea, chestiunea vizând faptele pretins a fi fost comise de numita D., constând,
în esenţă, în înregistrarea în contabilitatea firmei pe care o administra aceasta a unor operaţiuni
şi cheltuieli despre care se susţine că sunt nereale, nu afectează în vreun fel legalitatea actului
de trimitere în judecată a inculpatei A.. Dacă acele fapte pentru care este cercetată numita D.
influenţează sau nu activităţile infracţionale ale inculpatei A. şi, implicit, dacă subzistă
infracţiunea de evaziune fiscală de care este acuzată inculpata Simian constituie o chestiune ce
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ţine de acuzaţiile formulate împotriva inculpatei, ce poate fi examinată doar de instanţa de
judecată investită cu judecarea dosarului şi nu de judecătorul de cameră preliminară. Acesta nu
are competenţa de a decide asupra vinovăţie/nevinovăţiei inculpatei, asupra existenţei/
inexistenţei infracţiunii pentru care acuzata este trimisă în judecată, competenţă ce aparţine
exclusiv instanţei de judecată.
În consecinţă, judecătorul de cameră preliminară de a instanţa de fond a considerat că
actul de trimitere în judecată este întocmit cu respectarea dispoziţiilor art.328 din C.pr.pen. şi
că îndeplineşte condiţiile de fond şi formă pe care trebuie să le aibă actul de acuzare.
Potrivit textului enunţat, rechizitoriul trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de art.286
alin.2 din C.pr.pen. şi anume: denumirea parchetului şi data emiterii, numele, prenumele şi
calitatea celui care îl întocmeşte, fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a
acesteia şi, după caz, datele referitoare la persoana inculpatului, soluţia de trimitere în judecată,
motivele de drept şi de fapt ale acesteia, datele referitoare la măsurile asigurătorii, măsuri de
siguranţă şi măsurile preventive luate în cursul urmăririi penale, alte menţiuni necesare pentru
soluţionarea cauzei.
Rechizitoriul ce face obiectul analizei în prezenta cauză este întocmit în conformitate cu
prevederile textului enunţat şi conţine toate elementele prevăzute de lege, permiţând stabilirea
limitelor judecăţii şi în ce constau acuzaţiile formulate împotriva numitei A.. S-a reţinut că
procurorul de caz a făcut o expunere detaliată a situaţiei de fapt pe care se centrează acuzaţiile,
au fost prezentate constatările făcute de organele de control şi modul în care s-a stabilit
prejudiciul pretins a fi fost cauzat de inculpată. De asemenea, procurorul a făcut trimitere la
mijloacele de probă pe care se sprijină situaţia de fapt reţinută de acesta inclusiv la declaraţiile
martorilor audiaţi în faza de urmărire penală care au prezentat aspecte legate de activităţile
desfăşurate de firma administrată de inculpată.
În situaţia în care s-a constatat că rechizitoriul nr.302/P/2014 din 10 decembrie al
Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale
şi că nu există motive pentru a se constata nulitatea acestuia, cererea inculpatei de restituire a
cauzei la parchet pentru refacerea actului de acuzare nu este fondată, sens în care va fi respinsă.
În ce priveşte legalitatea administrării probatoriului şi a actelor de urmărire penală,
judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a constatat că probele sunt legal
administrate şi că nu există încălcări ale normelor procedurale cu privire la modul de întocmire
a actelor de urmărire penală.
S-a reţinut că în cursul urmăririi penale au fost audiaţi martori, audierile acestora
efectuându-se în condiţii de legalitate, cu respectarea drepturilor procesuale, după ce au fost
înştiinţaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au (conform art.120 din C.pr.pen.). De
asemenea, s-a întocmit raport de expertiză contabilă, lucrarea fiind întocmită în baza ordonanţei
organelor de urmărire penală şi fiind adusă la cunoştinţa inculpatei care a avut posibilitatea
formulării de obiecţiuni.
Numita A. a fost înştiinţată de către organele de urmărire penală cu privire la acuzaţiile
formulate, cu privire la drepturile şi obligaţiile sale procesuale, fiind audiată în calitate de
suspectă şi de inculpată. Aceasta a beneficiat de asistenţă juridică şi a avut posibilitatea
formulării de apărări.
Prin ordonanţa din 2 septembrie 2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi
penale faţă de A. sub aspectul comiterii infracţiunilor de complicitate la delapidare şi evaziune
fiscală iar prin ordonanţa din 18 ianuarie 2018 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale
faţă de aceasta pentru aceleaşi infracţiuni. Prin rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în
judecată a inculpatei pentru delapidare s-a adoptat şi soluţia de clasare a cauzei faţă de inculpată
pentru infracţiunea de complicitate la delapidare.
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Faţă de cele expuse anterior, în baza art.346 alin.2 C.pr.pen., judecătorul de cameră
preliminară de la instanţa de fond a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării
actelor de urmărire penală în dosarul nr.302/P/2014, legalitatea sesizării instanţei cu
rechizitoriul nr.302/P/2014 din data de 10 decembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul
Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei A., dispunând începerea
judecăţii cauzei ce face obiectul acestui rechizitoriu.
Împotriva acestei încheieri a formulat, în termenul legal, contestaţie inculpata A.
pentru motivele susţinute oral de apărătorul său ales şi consemnate în partea introductivă a
prezentei hotărâri, solicitând admiterea contestaţiei formulate şi restituirea cauzei la Parchet în
vedere refacerii urmăririi penale.
În motivarea contestaţiei formulate, contestatoare a arătat că în esenţă, criticile
formulate de ea prin memoriul depus în faţa judecătorului de camera preliminară de la
Tribunalul Botoşani au fost calificate de acesta ca fiind străine obiectului camerei preliminare,
fiind chestiuni ce urmează a fi soluţionate ca aspecte de fond, conchizând astfel că actul de
trimitere în judecată întruneşte, cel puţin formal, condiţiile de legalitate impuse de art. 328
C.pr.pen., în raport de art. 186 C.pr.pen.
Cu privire la administrarea probelor, instanţa reţine că nu există încălcări ale normelor
procedurale, motiv pentru care judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţii.
Critică această soluţie faţă de împrejurarea că, în opinia ei, instanţa a considerat în mod
greşit că cererile formulate de ea nu se circumscriu obiectului camerei preliminare şi nu
afectează în fond legalitatea soluţiei de trimitere în judecată şi în mod greşit a respins cererea
de probe care a fost solicitată pentru lămurirea acuzaţiei care constituie obiect al trimiterii sale
în judecată.
In acest sens, în paragraful 60 al Deciziei nr.641 din 11 noiembrie 2014, precitată,
Curtea Constituţională a constatat că „din reglementarea instituţiei camerei preliminare, se
desprinde ideea imposibilităţii pentru judecătorul din această fază de a administra probe pentru
a stabili legalitatea probelor administrate în faza de urmărire penală, nebeneficiind de
contradictorialitate şi oralitate, singura posibilitate pentru acesta fiind constatarea formală a
legalităţii probelor sau necesitatea excluderii unora dintre acestea”. Totodată, în paragraful 61
al deciziei precitate, Curtea a constatat că „în anumite circumstanţe, aspectele de fapt ce au stat
la baza obţinerii anumitor probe au relevanţă directă şi implicită asupra legalităţii probelor; or,
imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a administra noi probe ori de a solicita
depunerea anumitor înscrisuri precum şi lipsa unei dezbateri orale cu privire la aceste aspecte,
îl pun pe acesta în postura de a nu putea clarifica situaţia de fapt aspect ce se poate răsfrânge
implicit asupra analizei de drept”. Din această perspectivă, Curtea a apreciat că rezultatul
procedurii în camera preliminară referitor la stabilirea legalităţii administrării probelor şi a
efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală are o influenţă directă asupra
desfăşurării judecăţii pe fond, putând să fie decisiv pentru stabilirea vinovăţiei/nevinovăţiei
inculpatului.
Or, reglementând în acest mod procedura camerei preliminare şi având în vedere
influenţa pe care această procedură o are asupra fazelor de judecată ulterioare, Curtea a constatat
că 8 legiuitorul a încălcat dreptul părţilor la un proces echitabil în componenta sa privind
contradictorialitatea, oralitatea şi egalitatea armelor
Curtea reţine, totodată, că verificarea legalităţii, inclusiv a loialităţii - componentă
intrinsecă a legalităţii - administrării probelor de către organele de urmărire penală, implică
controlul realizat de judecătorul de cameră preliminară cu privire la modul/condiţiile de
obţinere şi folosire/administrare a probelor. Judecătorul de cameră preliminară este competent
a analiza, din oficiu sau la cerere, probele şi actele prin prisma respectării dispoziţiilor legale,
nelegalităţile constatate urmând a fi sancţionate în măsura şi cu sancţiunea permisă de lege. Or,
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având în vedere acest obiect al procedurii de cameră preliminară, Curtea subliniază că
judecătorul de cameră preliminară trebuie să realizeze o verificare minuţioasă, exclusiv prin
prisma legalităţii, a fiecărei probe şi a mijlocului prin care aceasta a fost administrată. Pe cale
de consecinţă, Curtea reţine că verificarea legalităţii şi loialităţii demersului judiciar din faza de
urmărire penală privind administrarea probelor exclude o cercetare judecătorească formală,
astfel cum se instituie prin dispoziţiile art. 345 alin.1 C.pr.pen., modificate prin Legea
nr.75/2016"
Cu privire la împrejurarea că în opinia ei a fost respinsă în mod greşit solicitarea de
probe formulată, a atras atenţia asupra faptului că, prin aceeaşi decizie enunţată anterior, CCR
a subliniat că „ din această perspectivă, în cursul judecăţii nu s-ar mai putea aprecia asupra
legalităţii administrării probelor ce au rămas câştigate procesului, de vreme ce nu este admisibil
a se face proba împotriva unor aspecte definitiv validate, după încheierea procedurii de cameră
preliminară, cu privire la legalitatea administrării probaţiunii realizată de către organele de
urmărire, operând autoritatea de lucru judecat.
30. Cât priveşte competenţa funcţională a judecătorului de cameră preliminară de
verificare a legalităţii administrării probelor, aceasta a fost preluată de la instanţa de judecată,
astfel cum era reglementată în Codul de procedură penală din 1968.”
Astfel cum a reţinut Curtea Constituţională în Decizia nr.641 din 11 noiembrie 2014,
precitată, paragraful 38, un aspect fundamental al dreptului la un proces echitabil este acela că,
în materie penală, inclusiv elementele ce ţin de procedură ar trebui să se desfăşoare într-o
manieră contradictorie, trebuind să existe egalitate de arme între acuzare şi apărare. Dreptul la
un proces în contradictoriu înseamnă, într-un caz penal, că atât procurorului, cât şi inculpatului
trebuie să li se ofere posibilitatea de a avea cunoştinţă şi de a putea aduce observaţii referitoare
la toate probele prezentate sau la observaţiile depuse de către cealaltă parte în vederea
influenţării deciziei instanţei (Hotărârea din 16 februarie 2000 pronunţată în Cauza Rowe şi
Davis împotriva Regatului Unit, paragraful 60). Legislaţia naţională poate îndeplini această
exigenţă în diverse maniere, dar metoda adoptată de către aceasta trebuie să garanteze ca partea
adversă să fie la curent cu depunerea observaţiilor şi să aibă posibilitatea veritabilă de a le
comenta (Hotărârea din 28 august 1991, pronunţată în Cauza Brandstetter împotriva Austriei).
Prin urmare, nu poate fi considerat nerelevantă clarificarea situaţiei acuzaţiilor în
dosarul ce fac obiect al disjungerii, sens în care, la pct. 9 al rechizitoriului se menţionează de
către procurorul de caz că a dispus disjungerea cauzei privind săvârşirea infracțiunii de evaziune
fiscala cu privire la numita D. , obiectul cercetărilor constând în aceea că " în perioada
noiembrie 2013-iunie 2014" s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin aceea că a
înregistrat în evidenţa contabilă facturi fictive reprezentând cheltuieli cu colaboratorii , care nu
au la baza operaţiuni reale, prejudiciind astfel bugetul de stat". In măsura în care înregistrările
realizate de D. în contabilitatea C.SRL vor fi dovedite ca fiind fictive inclusiv cu privire la
operaţiunile reflectate în cele 12 facturi care nu au fost înregistrate în contabilitatea SC B. SRL,
atunci neînregistrarea acestor venituri în contabilitatea societăţii în cauză apare ca fiind in afara
oricăror consecinţe fiscale, dovedindu-se, aşa cum de altfel am susţinut si prin memoriul depus,
că interesul în sustragerea de la plata obligaţiilor este al administratorului D. şi nu al ei care de
altfel, nici nu ar fi înregistrat în această manieră un venit realizat din activitatea societăţii.
In alte cuvinte, pe lângă faptul că aceeaşi faptă nu poate cercetată în două dosare
instrumentate de parchete diferite, având o existenţă unitară, consideră că fapta inculpatei D. de
a înregistra în contabilitate operaţiuni şi cheltuieli nereale exclude existenţa infracţiunii de
evaziune prin omisiune (neînregistrarea aceloraşi operaţiuni), faptă reţinută în sarcina
subsemnatei, iar soluţia cercetării penale disjunse este determinantă sub aspectul soluţiei penale
cu privire la existenţa elementului obiectiv al infracţiunii cercetate în prezenta cauză.
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Judecata se mărgineşte la persoanele indicate în actul de sesizare (art. 371 C.p.p), astfel
încât, în situaţia în care s-ar stabili vinovăţia persoanei cercetate Crăciun pentru înregistrarea
unor operaţiuni fictive, cadrul procesual prezent nu ar putea fi extins şi nu s-ar putea realiza o
apărare efectivă a dreptului la apărare şi nicio individualizare judiciară corectă a eventualelor
sancţiuni, vătămare care nu poate fi înlăturată altfel decât prin restituirea cauzei la Parchet.
Consideră că rechizitoriul este neregulamentar întocmit şi nu întrunește condiţiile unui
act legal de sesizare şi faţă de împrejurarea că descrierea faptei apare incompletă şi
contradictorie, fără a fi explicat în ce constă implicarea (forma de vinovăţie concretă) în care ea
a acţionat, în condiţiile în care acelaşi acuzator admite faptul că administrarea societăţii
respective era realizată în fapt de numitul E.
Astfel, la fila 23 al rechizitoriului, par. 3 se menţionează că "din analiza situaţiei de fapt
mai sus expuse rezultă că societatea comercială ce a fost înființată de inculpata A. a avut rolul
de substitui societatea administrată de inculpatul E., SC J. SRL, având în vedere situaţia
litigioasă în care se afla aceasta, inculpatul având un rol activ şi în administrarea în fapt a SC
B. SRL", considerând ca răspunderea revine în continuare administratorului statutar pentru
elemente de natura juridic ce incumbă acesteia.
Prin urmare, şi în opinia acuzării, administrarea societăţii se realiza in fapt de către E.,
persoană care, deşi era cercetată în acelaşi dosar, nu a fost niciodată audiată în calitate de
suspect sau inculpat de către organul de cercetare penală.
Or, cu privire la infracţiunea de evaziune, în practica instanţelor s-a arătat în mod
constant că poate fi subiect al infracţiunii orice persoană fizică sau juridică care acţionează în
numele sau în interesul contribuabilului ori în realizarea obiectului de activitate al acestuia.
Prin urmare, subiect activ poate fi administratorul de drept al societăţii, precum şi
administratorul de fapt sau orice altă persoană din cadrul societăţii - director, contabil, vânzător
- în măsura în care prin acţiunile şi/sau inacţiunile lor urmăresc ca societatea să se sustragă de
la plata taxelor şi impozitelor datorate (în acest sens este Decizia nr. 272 din 28 ianuarie 2013
a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie).
Legea nu condiţionează existenţa infracţiunii de o anumită calitate a subiectului activ şi
nici de existenţa unei împuterniciri exprese a unei persoane cu atribuţii de organizare şi ţinere
a evidenţei contabile care să aibă calitatea de administrator sau o obligaţie legală ori
contractuală de gestionare a activităţii societăţii, dacă din probele administrate rezultă că, în
fapt, făptuitorul exercită conducerea activităţii contabile a societăţii.
Urmează să constataţi că, deşi în opisul întocmit de organul de cercetare penală cu
privire la actele de procedură, se face menţiune despre existenţa unei declaraţii de inculpat la
filele 184 vol. I U.P, în realitate o astfel de audiere nu a fost realizată, neexistând nici măcar
dovada de citare a inculpatului E. în calitatea sa de inculpat.
Câtă vreme E. a fost administratorul în fapt, el este cel care a avut întregul control asupra
operaţiunilor comerciale derulate şi asupra situaţiei financiare a societăţii - astfel că acestuia îi
incumbă răspunderea pentru neevidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale şi a
veniturilor realizate, fiind necesară audierea acestuia în faza de urmărire penală.
Este evident că se aduce atingere, într-o primă ordine de idei, dreptului suspectului/
inculpatului la un proces echitabil (ca drept fundamental ocrotit atât de art. 21 alin. (3) din
Constituţie, cât şi de art. 8 C.pr.pen.), principiului aflării adevărului şi, nu în ultimul rând,
dreptului la apărare.
Consideră că încălcarea drepturilor părţilor sau ale subiecţilor procesuali implică de la
sine o vătămare. Aceasta, odată constatată, nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea
actului. în atare condiţii, consideră că singurele diferenţe faţă de nulitatea absolută, nu pot fi
decât interesul şi momentul procesual până la care nulitatea relativă poate fi invocată, condiţii
care deja le regăsim în art. 282 alin. (2)-(5).
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Condiţionarea părţilor sau ale subiecţilor procesuali de dovedirea existenţei unei
vătămări şi a cerinţei ca vătămarea să nu poată fi înlăturată altfel, face ineficace instituţia
nulităţii relative.
Legiuitorul, admiţând posibilitatea respingerii unei excepţii a nulităţii relative ca
nefondată, instanţa întemeindu-se exclusiv pe asumpția proprie că nu subzistă vătămarea
procesuală, creează o nepermis de mare posibilitate de apreciere care, într-un final, lipseşte de
substanţă instituţia nulităţii relative.
Pe acelaşi raţionament expus de către ea, s-a pronunţat şi instanţa de control
constituţional prin Decizia 302/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) C.pr.pen., atunci când a analizat sancţiunea nulităţii
relative incidenţă în cazul încălcării normelor de competenţă materială şi personală a organelor
de urmărire penală.
În acest sens, Curtea a reţinut următoarele: „în ceea ce priveşte vătămarea ce trebuie
dovedită, Curtea observă că în doctrină s-a apreciat că, deşi legea nu precizează în ce poate
consta vătămarea procesuală, aceasta se poate constitui în încălcarea drepturilor pe care le
au părţile în procesul penal. Totodată, în doctrină, s-a arătat că se poate defini vătămarea ca
atingerea adusă principiilor fundamentale ale procesului penal din care rezultă posibilitatea
de a nu se realiza scopul acestuia. De asemenea, s-a menţionat că, prin vătămare, se poate
înţelege orice atingere adusă justiţiei sau intereselor legitime ale părţilor. Atingerea se aduce
părţilor din proces în cazul în care li se încalcă un drept procesual ori o garanţie procesuală
de natură a le asigura apărarea intereselor lor legitime în cursul procesului penal.
Aşa fiind, din analiza dispoziţiilor art. 282 C.pr.pen. şi a celor reţinute de doctrină,
Curtea constată că, în cazul nulităţii relative, vătămarea se referă ta o încălcare a normelor
ce are drept consecinţă o afectare a drepturilor procesuale ale persoanei îndreptăţite de a o
invoca. Astfel, teoretic, orice încălcare de către organul de urmărire penală a normelor
relative la drepturile procesuale poate determina o vătămare independent de respectarea
regulilor de competenţă ale acestuia. în consecinţă, demonstrarea vătămării va putea fi
realizată prin relevarea consecinţelor actului organului de urmărire penală, printr-o
modalitate independentă, ce nu implică, întotdeauna, analiza respectării competenţei acestuia.
Cu alte cuvinte, încălcarea de către organul de urmărire penală a normelor relative la
drepturile procesuale poate produce o vătămare, chiar şi atunci când normele de competenţă
au fost respectate, situaţie în care vătămarea e mai uşor de dovedit, fiind precis determinată.
Faţă de aceste considerente, apreciază că prezenta contestaţie este întemeiată şi a
solicitat admiterea acesteia cum a fost ea formulată.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Judecătorii de cameră preliminară apreciază
ca nefondată contestaţia formulată, pentru următoarele considerente:
Conform art. 347 C.pr.pen. „(1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor
prevăzute la art. 346 alin. (1) - (4^2), procurorul, părţile şi persoana vătămată pot face
contestaţie. Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor.
(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa
ierarhic superioară celei sesizate. Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii.
(3) Contestaţia se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei
vătămate şi cu participarea procurorului. Dispoziţiile art. 345 şi 346 se aplică în mod
corespunzător.
(4) În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau
excepţii decât cele invocate sau ridicate din oficiu în faţa judecătorului de cameră preliminară
în procedura desfăşurată în faţa instanţei sesizate cu rechizitoriu, cu excepţia cazurilor de
nulitate absolută.”.
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Din dispoziţiile art.342-347 C.pr.pen., judecătorii de cameră preliminară investiţi cu
soluţionarea prezentei contestaţii reţin că în cadrul procedurii camerei preliminare se efectuează
un control de legalitate a posteriori atât a actului de trimitere în judecată, cât şi a probelor pe
care se bazează acesta, astfel încât întreaga fază de urmărire penală să fie examinată şi cercetată,
iar actele procesuale, procedurale, probele sau procedeele efectuate sau obţinute prin încălcarea
echitabilităţii procedurilor să fie eliminate.
Raportat la aceste dispoziţii legale, precum şi la prevederile art.36 alin.1 C.pr.pen.
(„Tribunalul judecă în primă instanţă: (…) c^1) infracţiunile de spălare a banilor şi
infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea
şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; (…)”), judecătorii de cameră
preliminară de la Curtea de Apel Suceava constată pentru început că Tribunalul Botoşani este
competent să soluţioneze prezenta cauză al cărei obiect îl constituie infracţiunii de evaziune
fiscală prin „omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte
documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” în formă
continuată (19 acte materiale) prevăzută de art.9 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 privind
regimul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 C.pen.
În ceea ce priveşte legalitatea sesizării instanţei, judecători de cameră preliminară de la
instanţa ierarhic superioară învederează că aceasta vizează actul de sesizare propriu-zis,
respectiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege cu privire la conţinutul actului de sesizare
şi asupra respectării dispoziţiilor privitoare la verificarea sub aspectul legalităţii şi temeiniciei
de prim procurorul parchetului.
Judecătorul de cameră preliminară verifică dacă rechizitoriul a fost întocmit de un
procuror din cadrul parchetului competent, dacă actul de sesizare cuprinde menţiunile prevăzute
de dispoziţiile legale.
Astfel, potrivit art. 328 alin.1 C.pr.pen., rechizitoriul se limitează la fapta şi persoana
pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute
la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatei şi încadrarea juridică
a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330
şi 331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea
cauzei. (…).
Actul de sesizare a instanţei, în cauză, îndeplineşte aceste condiţii. Totodată,
rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică a acestora, la profilul moral
al inculpatei la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi la cheltuielile
judiciare.
Judecătorul de Cameră Preliminară nu are printre atribuţii posibilitatea de a
statua asupra temeiniciei acuzaţiilor aduse împotriva inculpatei şi lipsa posibilităţii de a
ordona administrarea unor noi probe.
Aceste restricţii vin să sublinieze caracterul pur pasiv al controlului de legalitate
exercitat de către judecător în această procedură preliminară, precum şi lipsa funcţiei de
instrucţie.
Este exprimat, astfel, principiul separaţiei funcţiilor judiciare în procesul penal,
legiuitorul Codului de procedură penală statuând, aşadar, că prerogativa strângerii mijloacelor
de probă şi aprecierea asupra oportunităţii trimiterii în judecată aparţin exclusiv Ministerului
Public.
În cadrul procedurii de cameră preliminară, legiuitorul nu a conferit posibilitatea pentru
judecătorul de cameră preliminară de a restitui rechizitoriul procurorului de caz pentru ca acesta
să rescrie situaţia de fapt în varianta dorită de inculpată în condiţiile în care modul de redactare
al unui act procedural, în speţă rechizitoriul, şi de redare a situaţiei de fapt, ţine de fiecare
magistrat în parte cât timp acesta respectă dispoziţiile art.328 C.pr.pen.
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Raportat la aceste considerente, judecătorii de cameră constată că aspectele invocate de
contestatoarea A. referitoare la reţinerea în rechizitoriu a calităţii de administrator al acesteia al
societăţii în cauză, şi deci calitatea sa de subiect activ al infracțiunii de evaziune fiscală, nu
constituie cauză a neregularităţii actului de trimitere în judecată, fiind o chestiune ce ţine de
fondul cauzei, nefiind astfel un motiv de restituire a cauzei către procuror pentru refacerea
actului de sesizare.
În ceea ce priveşte verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de
către organele de urmărire penală, judecătorii de cameră preliminară ierarhic superior constată
că aceasta operaţiune presupune verificarea respectării dispoziţiilor legale cu privire la
strângerea şi administrarea mijloacelor de probă, probele obţinute în mod nelegal, în
conformitate cu dispoziţiile art. 102 C.pr.pen., neputând fi folosite în cadrul procesului penal.
Contrar susţinerilor inculpatei contestatoare A., Judecătorii de cameră preliminară
apreciază că principiul legalităţii în administrarea probelor presupune administrarea numai a
mijloacelor de probă prevăzute de lege, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală,
legislaţia specială şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Dintre atribuţiile care
îi lipsesc judecătorului de cameră preliminară se aminteşte imposibilitatea de a statua asupra
temeiniciei acuzaţiilor aduse împotriva inculpatului. Aceste restricţii vin să sublinieze
caracterul limitat al controlului de legalitate exercitat de către judecător în această procedură
preliminară, precum şi lipsa funcţiei de instrucţie. Este exprimat, astfel, principiul separaţiei
funcţiilor judiciare în procesul penal, legiuitorul Codului de procedură penală statuând, aşadar,
că prerogativa strângerii mijloacelor de probă şi aprecierea asupra oportunităţii trimiterii în
judecată aparţin exclusiv Ministerului Public.
Or, solicitarea de lămurire a acuzaţiei cu care a fost investită instanţa de judecată prin
rechizitoriul ce face obiectul verificării formulată de inculpata contestatoare, viza, în fapt, nu
legalitatea actului de sesizare (în sensul ca acesta să aibă toate menţiunile obligatorii prevăzute
de lege) ci temeinicia acuzaţiei, respectiv că alte persoane ar fi responsabile cu săvârşirea
faptelor deduse judecăţii, aspect care excede controlului de legalitate prevăzut de art.342 şi urm.
C.pr.pen., fiind atributul exclusiv al instanţei de judecată.
Totodată, judecătorii de cameră preliminară investiţi cu soluţionarea prezentei
contestaţii reţin că este atributul procurorului de caz modul în care înţelege să instrumenteze un
dosar penal şi dacă trimite toţi inculpaţii o dată în judecată sau pe rând. Aşadar, soluţiile de
disjungere dispuse de procuror prin rechizitoriu nu sunt supuse controlului de legalitate şi, în
aceste condiţii, nu se poate analiza critica formulată de inculpata contestatoare în acest sens.
Mai mult, prezenţii judecători de cameră preliminară reţin că toate criticile formulate de
către inculpata A. sunt de natură să conveargă spre concluzia că ea nu se face vinovată de
săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimisă în judecată ci alte persoane şi nu se indică
raportat la probele administrate în cauză care sunt dispoziţiile legale încălcate de organele de
cercetare penală pentru a putea analiza vreo nulitate a acestor acte.
Aşadar, chiar dacă inculpata invocă încălcarea dreptului la apărare şi la un proces
echitabil, având în vedere conţinutul concret al criticilor aduse actului de sesizare, judecătorii
de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar apreciază că în mod corect judecătorul
de cameră preliminară de la instanţa de fond a respins cererea de administrare probe în faza de
cameră preliminară.
În acord cu voinţa legiuitorului, pe lângă prevederea că probele trebuie să fie obţinute
din mijloacele prevăzute de lege, se impune ca acestea să fie obţinute în mod legal, altfel nu pot
fi folosite nici în dovedirea învinuirii, nici a apărării (în procesul penal, la judecata în fond a
cauzei).
Când ne referim la obţinerea lor în mod „nelegal”, se impune a se face trimitere la
dispoziţiile legale care prevăd cum sunt administrate aceste mijloace de probă şi care trebuie
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respectate întocmai şi nu la faptul că s-ar impune administrarea şi altor probe (cum ar fi audierea
unor alte persoane care ar fi responsabile pentru săvârşirea presupuselor infracţiuni). Prin
urmare, pe de o parte, se dă efect procesual (art.101 C.pr.pen.) interdicţiei de a se întrebuinţa
violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în
scopul de a se obţine probe, de a se folosi metode sau tehnici de ascultare care afectează
capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conştient şi voluntar faptele care
constituie obiectul probei şi ca organele judiciare penale sau alte persoane care acţionează
pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte
penale, în scopul obţinerii unei probe. Pe de altă parte, se dă efect procesual şi altor situaţii în
care devine ilegală obţinerea unor mijloace de probă, cum ar fi o percheziţie neautorizată,
interceptarea neautorizată a unei convorbiri telefonice etc.
Se instituie, aşadar competenţa judecătorului de cameră preliminară în verificarea
conformităţii probelor administrate în cursul urmăririi penale cu garanţiile de echitabilitate a
procedurii. Sub acest aspect, legalitatea administrării probelor este strâns şi exclusiv legată de
asigurarea caracterului echitabil al procesului penal. În acest context, dacă judecătorul va
constata că se impune înlăturarea unui mijloc de probă, deoarece a produs o vătămare esenţială
drepturilor procesuale ale unei părţi, îl va exclude. Excluderea este o sancţiune procesuală
specifică, aplicabilă în materia probelor administrate cu încălcarea principiului legalităţii,
loialităţii. Această sancţiune are un domeniu de aplicare special, deosebindu-se, astfel, de
sancţiunea nulităţii ce se aplică numai actelor procesuale sau procedurale.
Exercitând un control strict prin prisma dispoziţiilor legale despre care s-a făcut
anterior vorbire, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară reţin cu
titlu concluziv că în cauza instrumentată s-a respectat principiului loialităţii administrării
probelor, acestea au fost în mod legal obţinute, iar actele de urmărire penală au fost efectuate
cu respectarea dispoziţiilor legale în materie la data desfăşurării primei faze procesuale.
Cât timp, inculpata contestatoare nu a invocat vreo nulitate absolută sau relativă cu
privire la modalitatea în care s-au administrat probele ci doar s-a criticat modul în care
procurorul a înţeles să nu trimită alte persoane în judecată (sau să nu le audieze), judecătorii de
cameră preliminară de la instanţa de control judiciar apreciază că deciziile Curţii
Constituţionale invocate de inculpată prin contestaţia formulată nu-şi găsesc aplicarea în cauză.
Judecătorul de cameră preliminară dispune restituirea numai în cazurile expres şi
limitativ reglementate de art. 346 al. 3 C.pr.pen., mai exact în acele situaţii în care consideră că
neregularitatea constatată atrage imposibilitatea soluţionării de către instanţă a acţiunii penale.
De asemenea, restituie cauza la parchet dacă exclude toate probele administrate în cursul
urmăririi penale. Or, în prezenta cauză, nu s-au exclus probe din dosar, de altfel, contestatoarea
nici nu a solicitat acest lucru, ci din contră s-a solicitat administrarea unor probe suplimentare
de către procuror, ceea ce excede, aşa cum s-a reţinut anterior, controlului de legalitate prevăzut
de art.342 şi urm. C.pr.pen.
Faţă de cele expuse anterior, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control
judiciar, urmează ca, în temeiul art.347 C.pr.pen., să respingă, ca nefondată, contestaţia
formulată de inculpata A. împotriva încheierii camerei de consiliu nr.35 din data de 02.04.2019
pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani în dosar
nr..../40/2018/a1.
Constatând culpa procesuală a contestatoarei, în baza art.275 alin.2 C.pr.pen. va obligă
inculpata contestatoare să plătească statului suma de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din
prezenta cale de atac.
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16. Calitatea de persoană vătămată în procesul penal. Dreptul persoanei vătămate
de a exercita calea de atac oricând în condiţiile în care nu le-a fost comunicată sentinţa
primei instanţe
Rezumat:
Definiția legală a persoanei vătămate se regăsește în art.79 Cod proc. penală, aceasta
fiind „persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală”. De
lege lata, în cadrul procesului penal, persoana vătămată este subiect procesual principal,
alături de suspect, iar „subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi
părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora”, potrivit art. 33 alin. 1 și 2
Cod proc. penală. Fiind, totodată, și subiect pasiv al conflictului de drept penal care face
obiectul procesului penal, este firesc să i se acorde persoanei vătămate dreptul de a participa
la desfășurarea acestuia. În actuala reglementare, persoana vătămată printr-o faptă penală
pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu poate opta să nu participe în procesul
penal, caz în care trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază
necesar, o va putea audia în calitate de martor (art. 81 alin. 2 Cod proc. penală).
Or, având în vedere aspectele de ordin procedural la care s-a făcut referire anterior,
susţinerile martorei, audiată în faţa instanţei de apel, relativ la vătămarea morală suferită de
verişorii, respectiv mătuşa victimei, actele de stare civilă depuse la dosar, cât şi cele solicitate,
precum şi faptul că inculpatul intimat a confirmat calitatea de rude a apelanţilor cu victima,
Curtea, în urma deliberării a constatat că, în conformitate cu disp. art. 79 Cod proc. penală,
numiţii .... au calitatea de persoane vătămate în cauză, că potrivit art.409 alin.1 lit.d C.pr.pen.
acestea se încadrează în categoria persoanelor ce pot exercita calea de atac ordinară
prevăzută de lege, şi că acestea au declarat apel în termen împotriva sentinţei primei instanţe,
în condiţiile în care nici dispozitivul acesteia şi nici hotărârea în extenso nu le-a fost
comunicată, astfel că va proceda la soluţionarea pe fond a acestora.
(Decizia nr. 113 din 30.01.2019, dosar nr. 2888/86/2018)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 310 din data de 11.12.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava, a
fost condamnat inculpatul A., fiul lui ... şi ..., fără antecedente penale, la pedeapsa de 13 ani
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie, prev. de art. 199 alin. 1 rap. la
art. 188 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen..
În baza art. 67 alin. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 66 alin. 3 C.pen., s-a aplicat inculpatului A.
pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a)
şi 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 care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 5 ani,
după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după
împlinirea termenului de prescripţie a executări pedepsei ori după expirarea termenului de
supraveghere a liberării condiţionate.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării 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, dreptul de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat.
În baza art. 72 C.pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului de 13 ani închisoare,
durata reţinerii din data de 18.06.2018 şi a arestării preventive de la data de 19.06.2018, până
la zi.
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În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen., a fost menţinută măsura arestării preventive luată faţă
de inculpatul A., prin încheierea nr. 85 din 19.06.2018 în dosar nr. .../86/2018 al Tribunalului
Suceava şi menţinută ulterior.
În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 cu referire la Anexa 1 din Legea 187 din 24.10.2012
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, s-a dispus
prelevarea de probe biologice de la inculpatul A. în vederea introducerii profilului genetic în
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
În baza art. 112 alin.1 lit. b C.pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul A. a unui cuţit
de bucătărie, cu mâner din plastic, ambalat în coletul 3, folosit la comiterea faptei, aflat la
Camera de corpuri delicte din cadrul Tribunalului Suceava – Secţia Penală.
În temeiul art. 162 alin. 4 C.pr.pen., s-a dispus restituirea către inculpat a bunurilor
ridicate în urma cercetării la faţa locului, respectiv o cutie de chibrituri, o brichetă de material
plastic de culoare neagră şi o cămaşă bărbătească de culoare verde, ambalate în coletele 1, 2 şi
4 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
S-a constatat că în cauză nu există constituire de parte civilă, măsură care se confirmă
(ds. ..../86/2018/a1), prin încheierea din 29.10.2018 dispunându-se scoaterea din cauză a
Spitalului Judeţean de Urgenţă.
În baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul A. la plata către stat
a sumei de 3300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 3018 lei
din cursul urmăririi penale.
În baza disp. art. 274 alin. 1 teza II C.pr.pen. corob. cu art. 5 pct. 1 lit. a şi pct. 3 din
Protocolul privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie
penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România,
onorariul în cuantum de 520 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu în cursul urmăririi penale,
Av. .. din cadrul Baroului Suceava, pentru inculpatul A., aferent delegaţiei ../18.06.2018 şi
onorariul în cuantum în cuantum de 520 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu în cursul
judecăţii şi camerei preliminare, Av. .., din cadrul Baroului Suceava, aferent delegaţiei
../10.08.2018 s-a dispus a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului
Suceava şi vor rămâne în sarcina statului.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin rechizitoriul nr. 426/P/2018 din
7.08.2018 a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, s-a dispus :
I. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului A. pentru săvârşirea
infracţiunii de „violenţă în familie” cu raportare la infracţiunea de „omor”, faptă prev. de art.
199 C.pen. rap. la art. 188 C.pen..
II. Ca şi soluţie complementară, clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea de
distrugere prev. de art. 253 alin. 1, 4 C.pen., motivându-se că sunt aplicabile prevederile art. 16
lit. b C.pr.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
În fapt, acuzele aduse inculpatului A. prin actul de sesizare al instanţei, astfel cum sunt
expuse de procuror în rechizitoriu într-o expunere sintetizată, sunt în sensul că, în cursul zilei
de 18 iunie 2018, cu aproximaţie ora 14:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unei
stări conflictuale casnice mai vechi, a exercitat cu intenţie acte de violenţe grave asupra soţiei
sale B., aplicându-i o singură lovitură de cuţit în zona cervicală, cauzându-i leziuni grave ce în
scurt timp au condus la deces.
S-a evidenţiat în rechizitoriu că, potrivit concluziilor raportului de constatare medicolegală de necropsie nr. 329-CM/A3 din data de 19.06.2018 întocmit de C.M.L., moartea
victimei a fost violentă, s-a datorat unei hemoragii externe consecutiv unei plăgi tăiate cervicale
profunde cu secţiunea totală a organelor gâtului, plagă ce s-a putut produce prin lovire activă
cu un obiect tăietor-înţepător ce ar putea fi cuţit.
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S-a consemnat de către procurorul de caz, la secţiunea în drept, că fapta imputată
inculpatului, anterior descrisă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violenţă în
familie cu raportare la infracţiunea de omor, faptă prev. de art. 199 C.pen. rap. la art. 188 C.pen..
A susţinut acuzarea că situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului se dovedesc prin
următoarele mijloace de probă: ......
În planul acţiunii civile a menţionat procurorul că în cauză nu există constituire de parte
civilă.
Cu privire la persoana inculpatului A. s-a precizat că nu este cunoscut cu antecedente
penale, iar relativ la poziţia procesuală adoptată pe parcursul anchetei că a fost a una corectă,
sinceră de recunoaştere a faptei.
Astfel, cu prilejul audierii a declarat că după ce în prealabil a consumat băuturi alcoolice
între el şi soţia lui s-a iscat un conflict domestic, o ceartă care a degenerat, motiv pentru care,
nervos fiind a luat un cuţit de pe masă şi i-a secţionat gâtul. Potrivit inculpatului după agresiune
a încercat fără succes să incendieze locuinţa comună.
Obiectivându-se măsurile procesuale şi de prevenţie dispuse în cursul urmăririi penale
s-a consemnat că, prin ordonanţa din data de 18 iunie 2018 s-a dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale faţă de A. pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie cu raportare la
infracţiunea de omor.
La aceeaşi dată faţă de inculpat s-a dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de
ore începând cu 18.06.2018 ora 21:20 şi până la data de 19.06.2018 ora 21:20.
În continuare, având în vedere gravitatea faptei comise, Parchetul de pe lângă Tribunalul
Suceava a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 zile.
Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de
zile începând cu data de 19.06.2018 şi până la data de 18.07.2018 inclusiv. Măsura preventivă
a fost prelungită în condiţiile legii pentru o perioadă de încă 30 de zile, aceasta fiinţând până la
data de 17 august 2018 inclusiv.
Cu referire la soluţia de clasare dispusă prin acelaşi rechizitoriu, având ca obiect
infracţiunea de distrugere prev. de art. 253 alin. 1, 4 C.pr.pen., presupus a fi comisă de A.,
procurorul a arătat că sunt aplicabile prevederile art. 16 lit. b C.pr.pen., întrucât fapta nu este
prevăzută de legea penală.
Fiind sesizată instanţa cu judecarea pricinii, cauza a fost înregistrată pe rolul
Tribunalului Suceava la data de 10.08.2018, sub nr. .../86/2018, conform dispoziţiilor legale în
materie aceasta fiind trimisă în procedura camerei preliminare.
În considerarea art. 98 alin. 1 şi 2 din ROI s-au format dosarele asociate nr.
.../86/2018/a1 (având ca obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
– în care s-au iniţiat măsurile premergătoare în respectarea art. 344 al. 2 şi 3 C.pr.pen.) şi
.../86/2018/a1.1 (al cărui obiect a fost verificare măsuri preventive – art. 207 Cod proc. penală).
Prin urmare, la primirea dosarului judecătorul de cameră preliminară de la prima
instanţă s-a conformat disp. art. 348 al. 1 şi 2 rap. la art. 207 C.pr.pen. şi, constatând pentru
considerentele de ordin faptic şi juridic expuse pe larg în încheierile camerei de consiliu din
datele de 14.08.2018 şi 07.09.2018 pronunţate în dosarele asociate nr. ../86/2018/a1.1, respectiv
nr. ../86/2018/a1.2 că temeiurile de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii arestării
preventive faţă de inculpat subzistă, a menţinut starea sa de arest.
Procedura camerei preliminare s-a finalizat, cu dispunerea începerii judecăţii în temeiul
disp. art. 346 al. 1 C.pr.pen., în condiţiile în care nu s-au formulat în termenul judiciar stabilit
cereri ori invocat excepţii raportat la obiectul camerei preliminare, în acest sens fiind pronunţată
încheierea camerei de consiliu din data de 19.09.2018, rămasă definitivă prin neexercitarea căii
legale de atac a contestaţiei.
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La primirea dosarului şi ulterior după dispunerea deschiderii procedurii publice,
judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă, precum şi instanţa de fond s-au
conformat disp. art. 348 al. 2 rap. la art. 207 C.pr.pen., respectiv art. 362 al. 2 C.pr.pen. rap. la
art. 208 C.pr.pen. şi, constatând pentru considerentele de ordin faptic şi juridic expuse pe larg
în motivările încheierilor din datele de 14.08.2018, 07.09.2018,03.10.2018 şi 28.11.2018
pronunţate în dosarele asociate nr. ../86/2018/a1.1, nr. ../86/2018/a1.2 respectiv nr.
../86/2018/a1.3 şi ../86/2018/a2 că temeiurile de fapt şi de drept care au determinat luarea
măsurii arestării preventive faţă de inculpat subzistă, pe cale de consecinţă, a menţinut succesiv
starea sa de arest.
Prin rezoluţie, pentru primul termen de judecată fixat la data de 29.10.2018, instanţa de
fond a dispus citarea părţilor conceptate în rechizitoriu, respectiv a inculpatului A., precum şi a
rudelor victimei în calitate de alţi subiecţi procesuali, respectiv a numiţilor C., D. – ambii
verişori şi E. – mătuşă, pentru a se stabili dacă aceştia înţeleg să emită pretenţii băneşti de la cel
în cauză în raport de infracţiunea dedusă judecăţii de „violenţă în familie” cu raportare la
infracţiunea de „omor”, faptă prev. de art. 199 C.pen. rap. la art. 188 C.pen. pentru care a fost
tras la răspundere penală prin rechizitoriu, având în vedere conţinutul înscrisul existent la f. 7072 ds.u.p., prin care au invocat anumite aspecte şi au formulat solicitări.
Prin urmare, luându-se în examinare cauza în şedinţa stabilită, prioritar prezentării
actului de sesizare, la interpelarea instanţei C., D. şi E. au învederat că nu înţeleg să solicite
despăgubiri civile (materiale sau morale) de la inculpat pentru pierderea rudei lor – victima B.,
faţă de precizările acestora luându-se act că nu se constituie părţi civile în cauze de faţă.
În continuare, fiind primul termen de judecată fixat pe fond cu procedura de citare legal
îndeplinită şi asigurată asistenţa juridică obligatorie a inculpatului, având în vedere
manifestarea de voinţă în plan procesual a inculpatului A. care, sub consilierea apărătorului, a
învederat că înţelege să acceseze procedura simplificată a asumării învinuirii, în condiţiile şi cu
beneficiile prevăzute de art. 374 al. 4 rap. la art. 396 al. 10 C.pr.pen., astfel cum i-au fost făcute
cunoscute, instanţa de fond, în considerarea disp. art. 375 al. 1 C.pr.pen., a procedat la ascultarea
acestuia sub aspectul recunoaşterii infracţiunii pentru care a fost deferit justiţiei, astfel cum a
fost descrisă în rechizitoriu şi însuşirii probelor administrate în cursul urmăririi penale,
susţinerile sale în acest sens precum şi acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate
în folosul comunităţii în situaţia în care va fi găsit vinovat, fiind consemnate în declaraţia ataşată
separat la dosarul cauzei.
În respectarea disp. art. 375 al. 1 ultima teză C.pr.pen., primind şi concluziile
apărătorului inculpatului părţilor şi ale reprezentantului Ministerului Public, în temeiul disp.
art. 375 al. 2 C.pr.pen. corob. cu art. 374 al. 4 C.pr.pen., instanţa de fond a admis cererea
inculpatului A. de a fi judecat în urmarea procedurii derogatorii a recunoaşterii învinuirii.
Dând curs cererii apărării, instanţa de fond, cu respectarea art. 377 al. 2 C.pr.pen., a
acordat un singur termen de judecată pentru a fi prezentate în interesul inculpatului înscrisuri
în circumstanţiere.
La următorul termen de judecată stabilit, respectiv 26.11.2018, înainte de dezbaterile pe
fondul cauzei, astfel cum s-a consemnat în încheierea de şedinţă de la acea dată, apărătorul
inculpatului a învederat că nu a reuşit să intre în posesia înscrisurilor în latură circumstanţială,
astfel că instanţa de fond a luat act de poziţia procesuală exprimată, constatând că nu se mai
insistă în administrarea acestei probe.
Analizată fiind cauza din perspectiva incidenţei art. 374 alin. 4 C.pr.pen., instanţa de
fond a reţinut că potrivit dispoziţiilor legale ce dau conţinut legal textului de lege menţionat:
„În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune
pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai
pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi,
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dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile
art. 396 alin. (10)”. De asemenea, conform art. 349 alin. 2 C.pr.pen., „Instanţa poate soluţiona
cauza numai pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, dacă inculpatul solicită
aceasta şi recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi dacă instanţa apreciază că
probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, cu excepţia
cazului în care acţiunea penală vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă.”.
În continuare, potrivit art. 396 alin. (10) C.pr.pen., „Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile
art. 375 alin. (1), (11) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii
a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori
art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea recunoscută de către inculpat,
în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege
în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Pentru inculpaţii minori, instanţa va avea în vedere aceste aspecte la alegerea măsurii educative;
în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste
măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.”
În procesul penal pendinte instanţa de fond a regăsit toate condiţiile de procedibilitate
impuse de art. 374 al. 4 şi următoarele C.pr.pen. în sensul că:
- la termenul de judecată din data de 29.10.2018, fără a fi avut loc debutul cercetării
judecătoreşti după regulile de drept comun, inculpatul A., sub consilierea apărătorului său
desemnat din oficiu, şi-a manifestat expres disponibilitatea de a urma procedura simplificată
prev. de art. 374 alin. 4 C.pr.pen.;
- inculpatul a declarat personal, în faţa instanţei de judecată, beneficiind de asistenţa
juridică a apărătorului, că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa prin actul de
sesizare a instanţei, solicitând ca judecata să aibă loc în forma abreviată a asumării învinuirii,
pe baza probelor administrate în cursul urmării penale pe care şi le-a însuşit;
- infracţiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului nu este
pedepsită de lege cu detenţiunea pe viaţă, pentru a nu deveni astfel operante dispoziţiile prev.
de art. 396 alin. 10 C.pr.pen.;
- instanţa de fond s-a considerat pe deplin lămurită numai pe baza probelor administrate
în faza de urmărire penală, constatând că fapta inculpatului este complet şi corect stabilită şi,
de asemenea, că materialul probator de care dispune este suficient pentru aflarea adevărului şi
justa soluţionare a cauzei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi
penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:
La data de 18.06.2018, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a fost sesizat de către
organele de poliţie cu privire la faptul că în aceeaşi zi orele 14.00, numitul A. s-a prezentat la
sediul Poliţiei din oraş F. şi a declarat că şi-a incendiat locuinţa iar pe soţia sa B. a omorât-o.
În fapt, s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 18 iunie 2018 cu aproximaţie ora 11:00,
numita B. din oraşul F. s-a deplasat la sediul poliţiei oraşului pentru a depune o reclamaţie
împotriva soţului ei, A..
...”acesta este violent cu mine, consumă în mod frecvent băuturi alcoolice şi fără motiv
mă umileşte, mă terorizează spunându-mi să plec de la domiciliu, că vrea să-şi aducă o altă
femeie; ieri eram în casă alături de soţul meu care era beat fiindcă a băut toată ziua iar la un
moment dat m-a strâns de gât fără motiv după care eu am fugit în altă cameră şi am început să
plâng; vreau să divorţez de el şi doresc ca acesta să plece din casa mea; nu doresc să depun
plângere penală vreau să i se pună în vedere să aibă un comportament civilizat faţă de mine, să
nu mă mai lovească şi să mă respecte...”
Câteva ore mai târziu, B. a fost găsită decedată în propria locuinţă, ucisă de soţul ei.

286

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

...”între noi s-a iscat o ceartă, iar soţia mi-a cerut să părăsesc locuinţa şi să ies afară din
casa ei; în acele momente m-am enervat foarte tare, i-am spus că am investit şi eu bani în casa
asta, după care am prins-o cu mâna de păr, de pe masă am luat un cuţit de bucătărie după care
i-am tăiat gâtul; de nervi i-am luat gâtul...”( pasaje din declaraţia inculpatului).
Soţii A. și B. locuiau pe raza localităţii F., nu au avut copii, iar relaţia lor a fost una
presărată de numeroase certuri şi scandaluri, toate pe fondul consumului frecvent şi în exces de
băuturi alcoolice şi a lipsei mijloacelor de trai. Un alt motiv al deselor certuri îl constituia faptul
că imobilul în care convieţuiau era moştenit de la părinţii victimei, aspect ce nu îi convenea
inculpatului. Acesta îi reproşa des soţiei sale că a contribuit în mare parte la îmbunătăţirile casei.
Cei doi nu aveau un loc de muncă stabil, inculpatul lucra ocazional la diverse persoane din
comunitate.
În cursul dimineţii zilei de 18 iunie 2018, cu aproximaţie ora 06:30 acesta s-a deplasat
la un gater deţinut de numitul G. unde trebuia conform declaraţiilor să toarne nişte beton.
La ora 10:15 la acel gater a sosit un poliţist care l-a invitat la sediul poliţiei pentru a da
explicaţii şi lămuriri în legătură cu reclamaţia formulată de soţia sa.
De la sediul poliţiei inculpatul s-a întors la locul de muncă, şi-a luat bicicleta după care
s-a deplasat la locuinţa sa. Întrucât nu avea chei, a aşteptat-o pe soţie în curtea locuinţei timp în
care a consumat o cantitate de 1,5 litri conţinând bere.
Lucrurile au luat o turnură nefericită şi tragică în momentul în care soţia inculpatului a
ajuns la domiciliu, între soţi a reizbucnit scandal şi ceartă, şi-au adresat reciproc cuvinte
injurioase, soţia cerându-i inculpatului să părăsească domiciliul. În acest context, iritat până
peste măsură de toată situaţia creată, inculpatul A. a luat un cuţit de bucătărie aflat pe o masă,
a prins-o pe victimă de păr şi apoi i-a secţionat gâtul cu acel obiect pe care îl avea în mână.
Victima s-a prăbuşit la sol într-o baltă de sânge iar inculpatul a părăsit locuinţa nu înainte de a
încerca (fără succes) să o incendieze.
La scurt timp după comiterea faptei inculpatul A. s-a deplasat la sediul poliţiei oraşului
F. declarând poliţiştilor că şi-a incendiat propria locuinţă şi că şi-a omorât soţia.
Potrivit concluziilor raportului de constatare medico-legală de necropsie nr. 329-CM/A3
din data de 19.06.2018 întocmit de C.M.L., moartea victimei a fost violentă, s-a datorat unei
hemoragii externe consecutiv unei plăgi tăiate cervicale profunde cu secţiunea totală a organelor
gâtului, plagă ce s-a putut produce prin lovire activă cu un obiect tăietor-înţepător ce ar putea
fi cuţit.
La primul termen de judecată, inculpatul A. a recunoscut comiterea infracţiunii şi a
solicitat aplicarea procedurii prevăzută de art. 375 C.pr.pen., cerere admisă de către instanţa de
fond.
Săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, prevăzută de art. 199 alin. 1 rap. la art. 188
C.pen., de către inculpatul A., a rezultat din coroborarea următoarelor mijloace de probă: proces
verbal de cercetare a locului faptei şi planşa foto aferentă, reclamaţia persoanei vătămate,
declaraţii martori H., I. şi J., constatări preliminare medico-legale şi raport de constatare
medico-legală nr. ... din 19.06.2018, declaraţii suspect/inculpat A., declaraţia inculpatului A.
din faţa instanţei de judecată prin care a recunoscut săvârşirea infracţiunii şi a solicitat aplicarea
procedurii recunoaşterii învinuirii.
Faţă de întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa de fond a constatat,
dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta inculpatului A. există, este prevăzută de legea
penală, este săvârşită cu vinovăţie, este nejustificată şi imputabilă inculpatului.
În drept, s-a apreciat că, fapta inculpatului A., care în data de 18 iunie 2018, cu
aproximaţie ora 14:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unei stări conflictuale
casnice mai vechi, a exercitat cu intenţie acte de violenţe, grave, asupra soţiei sale B., aplicândui o singură lovitură de cuţit în zona cervicală, cauzând leziuni grave ce în scurt timp au condus
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la decesul acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violență în familie,
prev. de art. 199 alin. 1 rap. la art. 188 C.pen.
În ceea ce priveşte forma de vinovăţie cu care a acţionat inculpatul, s-a reţinut că,
potrivit art. 16 alin. 3 din C.pen., Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul: a) prevede
rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte; b) prevede rezultatul
faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui.
Organele judiciare trebuie să stabilească dacă decesul unei persoane a fost urmare a unei
acţiuni sau inacţiuni efectuate de făptuitor cu intenţia de a ucide sau dacă făptuitorul a fost
conştient că prin fapta sa este creat un risc semnificativ de suprimare a vieţii unei persoane.
Elementul subiectiv al infracţiunii se deduce din întreaga conduită a inculpatului,
făcându-se o apreciere globală a tuturor circumstanţelor de comitere a faptei.
Evidenţiate fiind de probatoriul administrat în cauză cele două elemente ale faptei
reţinută în sarcina inculpatului, de ordin exclusiv material obiectiv şi anume: o activitate fizică,
ce se înfăţişează sub forma unei acţiuni (formă de manifestare concretizată în acte, gesturi
violente, respectiv în cazul de faţă lovirea repetată şi cu deosebită intensitate a victimei ce a
condus la producerea unei schimbări în lumea exterioară), precum şi un rezultat socialmente
periculos (constând într-o vătămare şi o stare periculoasă pentru valorile sociale ocrotite de
legea penală - cauzarea decesului victimei), prima instanţă, în propriul demers analitic, a
analizat elementul intenţional, pentru o justă încadrare juridică a acesteia.
Aşadar examenul instanţei de fond s-a canalizat asupra infracţiunii, ca act de conduită
umană, ce comportă nu numai o latură exterioară, obiectivă, cu exprimare perceptibilă sub
aspect material-fizic, dar şi o latură interioară, subiectivă, alcătuită din fenomenele şi procesele
psihice care preced, pun în mişcare şi însoţesc actul de conduita delicvent, imprimându-i
orientarea antisocială.
Expresia „uciderea unei persoane” utilizată de textul art. 188 C.pen., cuprinde implicit
ideea orientării acţiunii spre un rezultat specific constând în moartea victimei. Doctrina mai
foloseşte noţiunea de „dol special”, definit ca voinţa de a suprima viaţa persoanei sau „intenţie
precisă” prevăzută special de lege ca element constitutiv al unei infracţiuni cu privire la care se
incriminează producerea unui rezultat determinat.
Atât în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară, s-a arătat că poziţia psihică
a făptuitorului trebuie stabilită în fiecare caz, în raport cu împrejurările concrete în care s-a
comis infracţiunea care, chiar dacă par concludente, privite în mod izolat pot duce la o greşită
încadrare juridică a faptei. La stabilirea intenţiei cu care acţionează autorul, se impune a fi avute
în vedere: natura obiectului/mijlocului vulnerant folosit (apt sau nu de a produce moartea),
regiunea corpului lovită, precum şi cea vizată de făptuitor (zonă vitală sau nu), numărul şi
intensitatea loviturilor, raporturile dintre autor şi victimă anterioare săvârşirii faptei sau
atitudinea făptuitorului după comiterea faptei. De asemenea, mai trebuie ţinut seama şi de
desistarea de către acesta a actelor vătămătoare din proprie iniţiativă, pentru clarificarea poziţiei
subiective a făptuitorului, fiind de luat în considerare şi până la ce limită ar fi continuat el să
exercite actele de violenţă dacă nu ar fi fost dezarmat sau imobilizat.
Or, relaţionând la speţa de faţă, instanţa de fond a considerat că, din împrejurările în
care s-a produs violentarea victimei, precum şi din materialitatea actului în sine, rezultă
elemente care să înfăţişeze în mod obiectiv intenţia directă a inculpatului de a ucide.
A urmări producerea rezultatului înseamnă a da expresie, prin conduita exterioară,
hotărârii de a comite o faptă determinată.
În speţă, s-a reţinut că inculpatul A., a aplicat victimei o singură lovitură circulară de
cuţit în zona gâtului, cu putere, care a secţionat total organele gâtului şi a condus la decesul
victimei, elemente ce conduc spre concluzia, că inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie a
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intenţiei directe şi a comis o infracţiune de violență în familie, prev. de art. 199 alin. 1 rap. la
art. 188 C.pen.
Cât priveşte elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul laturii obiective a
infracţiunii, instanţa de fond a reţinut că elementul material constă în acţiunea inculpatului de
lovire a persoanei vătămate cu cuţitul în zona gâtului.
Urmarea imediată a constat în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la dreptul la
viaţă, valoare fundamentală apărată de atât de Constituţie, cât şi de Codul Penal, prin
producerea decesului victimei.
Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată a rezultat în cauză
din probele existente la dosar.
Potrivit art. 396 alin. 2 C.pr.pen., constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a
fost săvârşită de inculpat în calitate de autor, instanţa de fond a pronunţat condamnarea
inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie, prev. de art. 199 alin. 1 rap. la
art. 188 C.pen.
La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii,
Tribunalul a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen. şi
anume: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea
de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite, natura şi gravitatea rezultatului produs şi
consecinţele acestuia, motivul şi scopul comiterii infracţiunilor, natura şi frecvenţa
infracţiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatului, conduita lui după comiterea
faptelor şi în cursul procesului penal, precum şi elementele ce ţin de persoana acestuia.
Individualizarea sancţiunii trebuie să respecte principiul proporţionalităţii pedepsei cu
natura şi gradul de pericol al faptei săvârşite, avându-se în vedere drepturile şi libertăţile
fundamentale sau alte valori sociale protejate care au fost vătămate prin comiterea infracţiunii.
Ca măsură de constrângere, pedeapsa are pe lângă scopul său represiv şi o finalitate de
exemplaritate, ea concretizând dezaprobarea legală şi judiciară, atât în ceea ce priveşte fapta
penală săvârşită, cât şi în ce priveşte comportamentul făptuitorului. Ca atare, cuantumul acesteia
şi modalitatea de executare trebuie individualizate în aşa fel încât să conducă la reeducarea
inculpatului, iar aceasta să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi să evite în viitor
săvârşirea de fapte penale.
Astfel, s-a reţinut că inculpatul a săvârşit o infracţiune de violenţă în familie, respectiv
o infracţiune de omor, asupra soţiei sale în contextul faptic prezentat anterior.
Inculpatul a afectat în mod foarte grav ordinea publică, prin agresivitatea de care a dat
dovadă la adresa soţiei sale, a produs o tulburare a ordinii publice în colectivitatea în care locuia
împreună cu soţia sa.
O asemenea faptă deosebit de gravă, ca cea analizată în cauza de faţă, s-a considerat că
trebuie să fie urmată de o ripostă fermă a organelor judiciare, altminteri s-ar crea impresia
inculpatului şi societăţii în ansamblu că sfidarea legii penale în una dintre cele mai grave
modalităţi posibile, atrage o răspundere şi o pedeapsă moderată, compromiţând ideea de justiţie,
de prevenţie şi de combatere a faptelor antisociale grave.
În ceea ce priveşte persoana inculpatului A., s-a reţinut că acesta este în vârstă de 57 de
ani, nu are copii, a absolvit 8 clase, este muncitor zilier.
Pe de altă parte, instanţa de fond a avut în vedere că inculpatul s-a prezentat în faţa
organelor de poliţie imediat după comiterea faptei, a avut o atitudine sinceră constantă pe tot
parcursul procesului penal şi nu este cunoscut cu antecedente penale.
Prin prisma criteriilor menţionate, având în vedere limitele de pedeapsă rezultate în
urma reducerii cu o treime a intervalului 10-25 ani, ca urmare a reţinerii dispoziţiilor art. 396
alin. 10 C.pr.pen., respectiv 6 ani şi 8 luni – 16 ani şi 8 luni, tribunalul a considerat că aplicarea
unei pedepse în cuantum de 13 ani – o pedeapsă orientată spre jumătatea dintre minimul special
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şi maximul special, este de natură realiza scopul educativ, preventiv şi punitiv al pedepsei şi
de a constitui totodată un avertisment ferm al autorităţilor pentru conduce la formarea unei
atitudini corecte a inculpatului faţă de valorile sociale afectate.
Instanţa de fond a reţinut că pedeapsa aplicată inculpatului trebuie să reflecte un
echilibrul, atât sub aspectul naturii ei, cât şi al cuantumului şi modalităţii de executare şi să nu
arate în nici un caz un efect intimidant, datorită severităţii excesive sau un efect indulgent,
urmare a unei clemenţe abuzive, nemăsurate, astfel că, cea care a fost stabilită, este de natură a
realiza funcţia prevăzută de legiuitor.
Pe cale de consecinţă, Tribunalul a dispus condamnarea inculpatului A., la pedeapsa de
13 (treisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie, prev. de art.
199 alin. 1 rap. la art. 188 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen.
În privinţa pedepselor complementare, 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 al.1 lit. a) şi lit. b)
C.pen..
În privinţa pedepselor accesorii instanţa reţine că, potrivit art. 65 al.1 C.pen., acestea se
stabilesc în funcţie de modul în care au fost stabilite pedepsele complementare. Astfel, dacă se
apreciază necesitatea dispunerii pedepsei complementare trebuie stabilit şi conţinutul pedepsei
accesorii în funcţie de conţinutul pedepsei complementare. Astfel, raportat la prevederile
Codului penal, din dispoziţiile art.65 alin. 1, rezultă existenţa unei legături indisolubile între
pedepsele complementare şi accesorii.
Apreciind că inculpatul este nedemn să mai ocupe funcţii publice, în baza art. 67 alin. 1
şi 2 C.pen. rap. la art. 66 alin. 3 C.pen. s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi 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
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei
închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de
prescripţie a executări pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării
condiţionate.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării 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, dreptul de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat.
În baza art.72 C.pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului de 13 ani închisoare,
durata reţinerii din data de 18 iunie 2018 şi a arestării preventive de la data de 19 iunie 2018,
până la zi.
În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen., a fost menţinută măsura arestării preventive luată faţă
de inculpatul A., prin încheierea nr. 85 din 19.06.2018 în dosar nr. .../86/2018 al Tribunalului
Suceava şi menţinută ulterior.
Pentru a menţine această măsură, instanţa de fond a avut în vedere art. 223 al. 2 C.pr.pen.
care prevede că „Măsura arestării preventive poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea
rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care
s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane…şi prevederile art. 202 alin. 1
C.pr.pen. care statuează că „măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii
temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă
sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării
sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al
prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni”, precum şi art. 202 alin. 3 C.pr.pen. care prevede că
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„orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei
faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”.
Instanţa de fond a constatat întrunirea cumulativă a celor două cerinţe care justifică
privarea de libertate a inculpatului. Astfel, având în vedere că în prezenta cauză a fost
pronunţată o soluţie de condamnare a inculpatului, instanţa apreciază că este îndeplinită
condiţia cerută de legiuitor, respectiv cea a existenţei probelor în acuzare. În consecinţă, având
în vedere toate aceste aspecte, şi faptul că inculpatul a fost condamnat la închisoare cu executare
pentru o infracţiune de violenţă deosebit de gravă asupra soţiei acestuia, instanţa de fond a
dispus menţinerea măsurii arestării preventive, apreciind că privarea de libertate este necesară
în continuare pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.
În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 cu referire la Anexa 1 din Legea 187 din 24.10.2012
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, s-a dispus
prelevarea de probe biologice de la inculpatul A. în vederea introducerii profilului genetic în
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
În baza art. 112 alin.1 lit. b C.pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul A. a unui cuţit
de bucătărie, cu mâner din plastic, ambalat în coletul 3, folosit la comiterea faptei, aflat la
Camera de corpuri delicte din cadrul Tribunalului Suceava – Secţia Penală.
În temeiul art. 162 alin. 4 C.pr.pen., s-a dispus restituirea către inculpat a bunurilor
ridicate în urma cercetării la faţa locului, respectiv o cutie de chibrituri, o brichetă de material
plastic de culoare neagră şi o cămaşă bărbătească de culoare verde, ambalate în coletele 1, 2 şi
4 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
Distinct, instanţa de fond a constatat că în cauză nu există constituire de parte civilă,
măsură care se confirmă (f. 10 ds. .../86/2018/a1), prin încheierea din 29.10.2018 dispunânduse scoaterea din cauză a Spitalului Judeţean de Urgenţă. Aşa cum s-a evidenţiat în preambulul
considerentelor nici rudele victimei B., respectiv numiţii C., D. – ambii verişori şi E. – mătuşă,
citaţi de instanţa de fond în calitate de alţi subiecţi procesuali pentru a se clarifica latura civilă
nu au înţeles să exercite acţiunea civilă alăturat celei penale în cauza de faţă.
Onorariul în cuantum de 520 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu în cursul urmăririi
penale, Av. .. din cadrul Baroului Suceava, pentru inculpatul A., aferent delegaţiei ../18.06.2018
şi onorariul în cuantum în cuantum de 520 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu în cursul
judecăţii şi camerei preliminare, Av. .., din cadrul Baroului Suceava, aferent delegaţiei
../10.08.2018 s-a dispus a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului
Suceava şi să rămână în sarcina statului.
În baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul A. la plata către stat
a sumei de 3300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 3018 lei
din cursul urmăririi penale.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel la data de 19.12.2018 (data stampilei de pe
plic), respectiv data de 18.01.2019, numiţii C., D. şi E., pentru motivele susţinute oral şi
consemnate în partea introductivă a prezentei decizii, solicitând, în esenţă, admiterea apelului
formulat şi modificarea sentinţei penale atacate cu privire la latura penală a cauzei, în sensul
majorării pedepsei aplicate inculpatului.
Curtea, având în vedere conţinutul înscrisului existent la f. 70-72 ds.u.p., ce emană de
la persoanele mai sus menţionate, prin care acestea au învederat anumite aspecte vizând relaţia
de căsătoriei a victimei cu inculpatul în perioada anterioară comiterii faptei şi au formulat
solicitări atât sub aspectul laturii penale (pedeapsă maximă), cât şi sub aspectul laturii civile (au
cerut daune în cuantum de 30.000 euro), precum şi faptul că la termenul de judecată din
29.10.2018, fiind prezenţi în faţa primei instanţe şi interpelaţi, aceştia, după ce au indicat gradul
de rudenie cu victima şi au precizat că nu înţeleg să solicite despăgubiri civile (materiale sau
morale) de la inculpat pentru pierderea rudei lor – victima B., precizări în raport de care
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Tribunalul Suceava a luat act că nu se constituie părţi civile în cauza de faţă, constată că nici
procurorul şi nici judecătorul fondului nu au clarificat calitatea acestora de persoane vătămate,
în condiţiile în care cele două calități nu se exclud reciproc, întrucât, conform art. 85 alin. (2)
C.pr.pen., „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”, având drepturile conferite de art. 81 lit. a)-j) C.pr.pen., context în care a analizat şi
dispus cu prioritate în acest sens.
În concepția Codului de procedură penală român în vigoare, definiția legală a persoanei
vătămate se regăsește în art. 79 C.pr.pen., aceasta fiind „persoana care a suferit o vătămare
fizică, materială sau morală prin fapta penală”. De lege lata, în cadrul procesului penal,
persoana vătămată este subiect procesual principal, alături de suspect, iar „subiecţii procesuali
principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă
numai acestora”, potrivit art. 33 alin. (1) și (2) C.pr.pen..
Fiind, totodată, și subiect pasiv al conflictului de drept penal care face obiectul
procesului penal, este firesc să i se acorde persoanei vătămate dreptul de a participa la
desfășurarea acestuia. În actuala reglementare, persoana vătămată printr-o faptă penală pentru
care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu poate opta să nu participe în procesul penal,
caz în care trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar,
o va putea audia în calitate de martor (art. 81 alin. (2) C.pr.pen.).
Or, având în vedere aspectele de ordin procedural la care s-a făcut referire anterior,
susţinerile martorei K., audiată în faţa instanţei de apel, relativ la vătămarea morală suferită de
verişorii, respectiv mătuşa victimei, actele de stare civilă depuse la dosar, cât şi cele solicitate,
precum şi faptul că inculpatul intimat A. a confirmat la termenul anterior calitatea de rude a
apelanţilor cu victima, Curtea, în urma deliberării a constatat că, în conformitate cu disp. art.79
C.pr.pen., numiţii C., D. şi E. au calitatea de persoane vătămate în cauză, că potrivit art.409
alin.1 lit.d C.pr.pen. acestea se încadrează în categoria persoanelor ce pot exercita calea de atac
ordinară prevăzută de lege, şi că acestea au declarat apel în termen împotriva sentinţei primei
instanţe, în condiţiile în care nici dispozitivul acesteia şi nici hotărârea în extenso nu le-a fost
comunicată, astfel că va proceda la soluţionarea pe fond a acestora.
Procedând la soluţionarea apelurilor declarate în cauză, prin prisma criticilor formulate
de persoanele vătămate C., D. şi E., precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept şi în
conformitate cu disp. art. 417 alin.1 şi 2, art. 420 şi art. 421 C.pr.pen., Curtea apreciază că
acestea sunt întemeiate pentru următoarele considerente:
Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe
interpretarea şi analiza judicioasă a probelor administrate în cursul urmăririi penale, în contextul
în care inculpatul A. a înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev. de art. 396 alin.
10 C.pr.pen., dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii în
cazul „pledării vinovat”, ajungând în final la concluzia că acesta se face vinovat de comiterea
infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, dând faptei comise încadrarea juridică
corespunzătoare, respectiv infracţiunea de violență în familie, prev. de art. 199 alin. 1 rap. la
art. 188 C.pen.
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
apelanţi redate mai sus.
Rezultă din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, la care a făcut
referire detaliată prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de către inculpat nu va mai
fi reluat, că în data de 18 iunie 2018, în jurul orei 14:00, pe fondul consumului de băuturi
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alcoolice şi a unei stări conflictuale casnice mai vechi, A. a exercitat cu intenţie acte de violenţe,
grave, asupra soţiei sale B., aplicându-i o singură lovitură de cuţit în zona cervicală, cu putere,
care a secţionat total organele gâtului, cauzându-i astfel leziuni grave ce în scurt timp au condus
la decesul acesteia.
Raportat la starea de fapt reţinută, s-a stabilit încadrarea juridică legală a infracţiunii
comise de inculpat, ce se circumscrie în drept conţinutului constitutiv al infracţiunii de violenţă
în familie, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen. raportat la art. 188 C.pen.
În ceea ce priveşte operaţiunea de individualizare a cuantumului pedepsei, Curtea, în
acord cu susţinerile persoanelor vătămate apelante, apreciază că instanţa de fond a efectuat o
greşită analiză a criteriilor de individualizare prev. de art. 74 C.pen..
Deşi instanţa de fond a punctat în mod pertinent şi complet aspectele pe care le-a avut
în vedere la dozarea pedepsei şi alegerea modalităţii de executare, inclusiv aplicarea art. 396
alin. 10 C.pr.pen., totuşi valorizarea juridică a acestora este una apreciată de instanţa de control
judiciar ca fiind eronată.
Potrivit art. 74 din Codul penal, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în
raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu 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; nivelul de educaţie, vârsta, starea de
sănătate, situaţia familială şi socială.
Chiar dacă individualizarea pedepsei este un proces interior, strict personal al
judecătorului, ea nu este totuşi un proces arbitrar, subiectiv, ci din contră el trebuie să fie
rezultatul unui examen obiectiv al întregului material probatoriu, studiat după anumite reguli şi
criterii precis determinate.
Înscrierea în lege a criteriilor generale de individualizare a pedepsei înseamnă
consacrarea explicită a principiului individualizării pedepsei, aşa încât respectarea acestuia este
obligatorie pentru instanţă.
De altfel, ca să-şi poată îndeplini funcţiile care-i sunt atribuite în vederea realizării
scopului său şi al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau
neprivativă de libertate) şi duratei, atât gravităţii faptei şi potenţialului de pericol social pe care
îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub
influenţa pedepsei.
Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei, pot fi
realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii, care să ţină seama de persoana căreia
îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condiţiile socio-etice
impuse de societate.
Or, actele de violenţă exercitate de inculpat în comiterea faptei sunt elemente care nu
pot fi omise şi care trebuiesc bine evaluate de către instanţa de apel, în alegerea pedepsei.
Aşa fiind, inculpatul trebuia să ştie că, pe lângă drepturi, are şi o serie de datorii,
obligaţii, răspunderi, care caracterizează comportamentul său în faţa societăţii.
Sub aspectul individualizării pedepsei în speţă, trebuie efectuată o justă adecvare
cauzală a criteriilor generale prevăzute de art. 74 C.pen., ţinându-se cont de gradul de pericol
social, în concret ridicat al faptei comise agravat de circumstanţele reale ale săvârşirii ei, dar şi
de circumstanţele personale ale inculpatului (în vârsta de 57 de ani, nu are copii, a absolvit 8
clase, este muncitor ziler), care s-a prezentat în faţa organelor de poliţie imediat după comiterea
faptei, a avut o atitudine sinceră constantă pe tot parcursul procesului penal şi nu este cunoscut
cu antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier.
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Exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind
la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus
acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine
de la săvârşirea de infracţiuni.
Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată şi pusă în executare, intensitatea şi
generalitatea dezaprobării morale a faptei şi făptuitorului, condiţionează caracterul preventiv al
pedepsei care, totdeauna, prin mărimea privaţiunii, trebuie să reflecte gravitatea infracţiunii şi
gradul de vinovăţie a făptuitorului.
Numai o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să asigure atât exemplaritatea cât
şi finalitatea acesteia, scopul pedepsei fiind acela de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni”.
Fapta unui soţ de a-şi ucide în asemenea împrejurări soţia este neîndoielnic gravă,
apreciată ca atare şi de legiuitor care reglementează şi sancţionează ca o variantă calificată o
asemenea activitate.
Dar, fireşte, în lumina criteriilor prevăzute de art.74 C.pen., gravitatea concretă a unei
activităţi infracţionale trebuie stabilită consecutiv unui examen aprofundat şi cuprinzător al
tuturor elementelor interne, specifice faptei şi făptuitorului.
Fapta este neîndoielnic gravă şi nu pot fi scăpate din vedere (în operaţia complexă a
individualizării tratamentului penal), elementele de mai sus, care susţin în afara oricărei îndoieli
concluzia că acţiunea infracţională a inculpatului în vârstă de 57 de ani s-a derulat pe fondul
consumului de alcool şi a unei stări conflictuale casnice mai vechi.
Nu poate fi ignorată împrejurarea că atât victima cât şi inculpatul erau consumatori de
alcool, anterior comiterii infracţiunii, că activitatea antisocială a apelantului s-a produs pe
fondul unui discernământ afectat de substanţele toxice ingerate şi aflate în organism (a
consumat o cantitate de 1,5 litri de bere), care i-au modificat substanţial percepţia asupra
acţiunilor sale.
Această realitate coroborată cu modalitatea de comitere a faptei (a aplicat victimei o
singură lovitură circulară de cuţit în zona gâtului, cu putere, care a secţionat total organele
gâtului şi a condus la decesul victimei, apoi a părăsit locuinţa, nu înainte de a încerca să o
incendieze), care dă un specific cu totul deosebit circumstanţelor faptei, justifică şi impune
majorarea pedepsei acordate de prima instanţă, apreciată de către Curte ca fiind
neîndestulătoare pentru reeducarea celui în cauză şi faţă de exigenţele prevenţiei generale.
Ceea ce trebuie subliniat, este faptul că, cu cât adaptarea pedepsei este mai adecvată, cu
atât sunt create condiţii corespunzătoare pentru a se realiza scopul pedepsei.
Or, pentru a acţiona ca un factor educativ, constrângerea penală trebuie să fie în măsură
să forţeze procesele psihice mai profunde ale infractorului, să influenţeze raţiunea, sentimentul,
voinţa acestuia, pentru a-l determina să-şi modifice în mod statornic comportamentul. Pedeapsa
este în măsură să realizeze această finalitate, numai dacă prin felul şi măsura sa reflectă
gravitatea faptei, gradul de vinovăţie şi periculozitatea infractorului, dacă este raţională,
convingătoare, justă şi echitabilă.
Prin prisma celor mai sus expuse, Curtea constată că stabilirea unei pedepse cu
închisoarea, în cuantum de 16 ani, orientate aşadar înspre maximul special prevăzut de textul
de incriminare, rezultat ca urmare a reținerii dispozițiilor art. 396 alin. 10 Cod de procedură
penală, prin natură şi cuantum asigură atât restabilirea ordinii de drept, cât și o reală reinserție
socială a inculpatului, reflectând gradul de pericol social al faptei săvârșite dar și circumstanțele
de ordin personal (expuse în cele ce preced).
Situația de fapt nu a fost de altfel contestată de inculpat (care a solicitat judecarea cauzei
în procedură abreviată, cerere încuviințată), nici în faţa instanţei de fond şi nici în faţa instanţei
de apel.
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În considerarea tuturor argumentelor expuse, constatând întemeiate criticile formulate
în susţinerea apelurilor formulate de persoanele vătămate, în modalitatea arătată şi nelegalitatea
sentinţei penale, în limitele şi pentru motivele analizate, în conformitate cu dispoziţiile art. 421
pct. 2 lit. a C.pr.pen., Curtea va admite apelurile declarate de C., D. şi E. împotriva sentinţei
penale nr. 310 din 11.12.2018 a Tribunalului Suceava, va desființa, în parte, sentinţa penală sus
menţionată şi în rejudecare:
Va majora cuantumul pedepsei la care a fost condamnat inculpatul A., pentru săvârşirea
infracţiunii prev. de art.199 alin.1 rap. la art.188 C.pen., de la 13 ani închisoare la 16 ani
închisoare.
Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu sunt contrare
prezentei decizii.
Conform art.422 C.pr.pen. rap. la art.72 alin.1 C.pen., se va deduce, în continuare, din
pedeapsa principală de 16 ani închisoare aplicată inculpatului intimat A., durata arestului
preventiv a acestuia de la 11.12.2018 la zi.
Întrucât în cauză, în baza sentinţei penale apelate, au fost emise formele de executare,
instanţa de apel va dispune anularea acestora, inclusiv a mandatului de executare a pedepsei
închisorii nr. 373/28.12.2018 şi se va dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei
decizii.
În baza art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuieli judiciare din apel vor rămâne în sarcina
statului.
17. Nelegala obligare a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România la
plata despăgubirilor către unităţile medicale
Rezumat:
În motivarea obligării Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România la plata
daunelor către părţile civile instanţa de fond a făcut referire la dispozițiile Legii 136/1995
privind asigurările şi reasigurările în România. Or, această lege a fost abrogată la data intrării
în vigoare a Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, acest ultim act normativ
fiind aplicabil în speţă, ca urmare a faptului că aceasta era legea în vigoare la data producerii
accidentului rutier ce face obiectul prezentei cauze.
Art. 33 din Legea 132/2017 reglementează atribuţiile BAAR în calitate de organism de
plată a despăgubirilor, stabilindu-se că BAAR acordă despăgubiri, printre altele, şi în situaţia
în care vehiculul sau tramvaiul a fost identificat, dar nu era asigurat pentru RCA, în acest caz
acordându-se despăgubiri atât pentru daune materiale, cât şi pentru vătămarea integrităţii
corporale sau sănătăţii ori pentru deces.
Potrivit art. 33 alin. 4 din Legea 132/2017 nicio entitate care a compensat în orice fel
persoanele prejudiciate sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciile suferite,
inclusiv servicii medicale, în baza unor contracte încheiate ori în baza legii, nu are dreptul să
solicite de la BAAR recuperarea cheltuielilor efectuate.
Prin urmare, art. 33 alin. 4 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,
exclude posibilitatea obligării BAAR la plata despăgubirilor constând în contravaloarea
serviciilor medicale suportate de părţile civile Spitalul Județean de Urgență şi Serviciul de
Ambulanţă Județean ca urmare a îngrijirilor medicale şi a transportului oferit în baza legii
victimei.
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Cu privire la aceste prejudicii nu mai subzistă calitatea de partea responsabilă
civilmente a BAAR, astfel încât se reactivează obligaţia inculpatului de a achita aceste
despăgubiri în baza răspunderii civile delictuale.
(Decizia nr. 123 din 1.02.2019, dosar nr. 6780/314/2018)
Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 608 din 20.12.2018 a Judecătoriei Suceava pronunţată în dosarul
nr. ../314/2018 s-au dispus următoarele:
1. A fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută şi sancţionată de art.192 alin.1 şi 2 C.pen.
cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., art.349 alin.2 C.pr.pen., art.375 C.pr.pen. şi art. 396 alin. 10
C.pr.pen.
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule.
În baza art. 67 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 4
ani, pedeapsă ce se va executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a
restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după
expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
2. A fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei, faptă prevăzută de art.
338 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., art.349 alin.2 C.pr.pen., art.375 C.pr.pen. şi
art. 396 alin. 10 C.pr.pen.
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule.
În baza art. 67 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 2
ani, pedeapsă ce se va executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a
restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după
expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
3. A fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu
posedă permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin.
1 şi 2 C.pen., art. 349 alin. 2 C.pr.pen., art. 375 C.pr.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen.
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule.
În baza art. 67 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., respectiv dreptul
de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie
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care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 2
ani, pedeapsă ce se va executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a
restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după
expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
În baza art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. au fost contopite
pedepsele aplicate în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni
închisoare, care a fost sporită cu 1(un) an închisoare, urmând ca, în final, inculpatul A. să
execute o pedeapsă de 3 (trei) ani și 6 (şase) luni închisoare.
În temeiul art.45 alin .5 C.pen. raportat art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului
pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen.,
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 şi dreptul de a conduce autovehicule.
În baza art. 45 alin. 3 C.pen. raportat la art. 67 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului
pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,
b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce
autovehicule pe o durată de 4 ani, pedeapsă ce se va executa după executarea pedepsei
închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de
prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării
condiţionate.
În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. a fost menţinută măsura preventivă a controlului
judiciar luată față de inculpatul A. iar conform art.72 alin.1 C.pen. s-a dedus din pedeapsa
pronunţată perioada cât timp inculpatul A. a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză
din data de 11.07.2018 și până la data de 01.12.2018.
În baza art. 7 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 Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
În temeiul art. 5 alin. 5 din Legea nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare a fost informat inculpatul că probele biologice
recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.
În temeiul art. 25 alin.1 rap. la art. 397 C.pr.pen., coroborat cu art. 1357 C.civ., art.49,
art.50, art.55 din Legea nr.136/1995 şi art. 26 alin.1 lit. a din Ordinul nr. 14/2011 emis de
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a fost admisă în parte acţiunea civilă
formulată de părţile civile B., C., D. şi E. şi Spitalul Județean de Urgență.
A fost obligată partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de autovehicule din
România, la plata către partea civilă B. a sumei de 10.000 euro reprezentând daune morale și
20.000 lei daune materiale, C. a sumei de 10.000 euro reprezentând daune morale, D. a sumei
de 5.000 euro reprezentând daune morale și E. a sumei de 5000 euro reprezentând daune morale.
A fost obligată partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de autovehicule din
România (BAAR) la plata către partea civilă Spitalul Județean de Urgență a sumei de 2.625,96
lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea victimei F.
A fost obligată partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de autovehicule din
România (BAAR) la plata către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Județean a sumei de 1369
lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea victimei F.
A fost obligată partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de autovehicule din
România (BAAR), la plata către părțile civile B., C., D. şi E. la plata dobânzii legale de la data
rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la data achitării integrale a debitelor.
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În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul A. la plata către stat a sumei
de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1000 lei din cursul
urmăririi penale.
În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art.272 alin. 2 C.pr.pen. onorariul
apărătorului din oficiu în faza de urmărire penală, avocat ..., în cuantum de 260 lei, conform
delegației avocaţiale nr. ../11.07.2018, a rămas în sarcina statului, fiind avansat din fondurile
speciale ale Ministerului Public în contul Baroului Suceava.
În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art.272 alin. 2 C.pr.pen., onorariul
apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul A. - av. .. (650 lei, conform delegaţiei pentru
asistenţă judiciară obligatorie nr. ../06.08.2018), a rămas în sarcina statului, urmând a fi avansat
din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Suceava a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 2856/P/2018 din 02.08.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria
Suceava a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul A., pentru săvârşirea
infracţiunilor concurente de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de
art. 335 alin. 1 C.pen., ucidere din culpă, faptă prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C.pen., ambele cu
aplic. art. 38 alin. 2 C.pen. şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea
urmelor acestuia, faptă prev. de art. 338 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 03.08.2018 sub
numărul .../314/2018.
S-a reţinut în cuprinsul actului de sesizare a instanţei că la data de 04.07.2018, în jurul
orei 20:10, inculpatul A., în vârstă de 19 ani, cu toate că nu deţinea permis de conducere pentru
nicio categorie de vehicule, s-a urcat la volanul autoturismului marca X, cu numărul de
înmatriculare xxx, în care se mai aflau în calitate de pasageri tatăl inculpatului, numitul G.,
persoană care se afla pe bancheta din spate a autovehiculului, şi numitul F., persoană care ocupa
locul din dreapta faţă.
Inculpatul a condus autoturismul mai sus menţionat pe drumurile publice din oraşul S.,
iar în jurul orei 20:20, în momentul în care a ajuns pe strada .. din aceeaşi localitate, din cauza
vitezei excesive (150-160 de km/h, conform declaraţiei inculpatului) şi a lipsei de experienţă, a
pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, drumul fiind acoperit cu balastru, şi a lovit
temelia gardului care împrejmuieşte imobilul cu nr. 9, după care a intrat cu partea dreaptă a
autovehiculului în coliziune cu gardul imobilului cu nr. 11, care este construit din bolţari
ornamentali şi plasă de fier forjat. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea gravă a celor
doi pasageri, inculpatul A. părăsind în fugă locul faptei. Martorul ocular H. a sesizat accidentul
rutier la numărul de urgenţă 112 şi a făcut o serie de fotografii cu telefonul mobil, pe care
ulterior le-a pus la dispoziţia organelor de poliţie.
La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de ambulanţă şi un echipaj de
descarcerare, numiţii G. şi F. fiind transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă pentru a li se
acorda îngrijiri medicale.
Martorul I. i-a însoţit pe lucrătorii de poliţie la domiciliul inculpatului, ocazie cu care
acesta a fost identificat şi, fiind întrebat despre evenimentul în care a fost implicat, a precizat
că a fugit de la locul faptei întrucât îi era frică.
Inculpatul A. a fost condus de organele de poliţie la locul accidentului şi a fost testat cu
aparatul etilotest, rezultatul testului de respiraţie fiind de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare a fost susţinută pe următorul material
probator: .......
Persoanele vătămate B., C., D. şi E. au declarat în fața organelor de cercetare penală
faptul că se constituie părţi civile în procesul penal, urmând să precizeze ulterior cuantumul
pretenţiilor.
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La dosarul cauzei s-a ataşat fişa de cazier judiciar a inculpatului A..
Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 10.09.2018, definitivă,
judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă a constatat legalitatea sesizării instanţei,
administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecaţii.
La termenul de judecată din data de 29.10.2018 instanţa de fond a adus la cunoştinţa
inculpatului A., dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.pr.pen. raportat la art. 396 alin.10 C.pr.pen.,
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 C.pr.pen. şi i s-a luat o declaraţie în acest sens.
În faza de judecată, ca urmare a admiterii cererii formulate de către inculpat, în baza art.
349 alin. 2 C.pr.pen., cauza a fost soluţionată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi
penale.
Fiind declarată terminată cercetarea judecătorească, conform art.387 alin.(1) C.pr.pen.,
analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut că situaţia de fapt mai sus
prezentată este susţinută de coroborarea mijloacelor de probă astfel:
În fapt, la data de 04.07.2018, în jurul orei 20:10, inculpatul A., în vârstă de 19 ani, cu
toate că nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, s-a urcat la volanul
autoturismului marca X., cu numărul de înmatriculare xxx, în care se mai aflau în calitate de
pasageri tatăl inculpatului, numitul G., persoană care se afla pe bancheta din spate a
autovehiculului, şi numitul F., persoană care ocupa locul din dreapta faţă.
Inculpatul a condus autoturismul mai sus menţionat pe drumurile publice din oraş, iar
în jurul orei 20:20, în momentul în care a ajuns pe strada ... din aceeaşi localitate, din cauza
vitezei excesive (150-160 de km/h, conform declaraţiei inculpatului) şi a lipsei de experienţă, a
pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, drumul fiind acoperit cu balastru, şi a lovit
temelia gardului care împrejmuieşte imobilul cu nr. 9, după care a intrat cu partea dreaptă a
autovehiculului în coliziune cu gardul imobilului cu nr. 11, care este construit din bolţari
ornamentali şi plasă de fier forjat. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea gravă a celor
doi pasageri, inculpatul A. părăsind în fugă locul faptei. Martorul ocular H. a sesizat accidentul
rutier la numărul de urgenţă 112 şi a făcut o serie de fotografii cu telefonul mobil, pe care
ulterior le-a pus la dispoziţia organelor de poliţie.
La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de ambulanţă şi un echipaj de
descarcerare, numiţii G. şi F. fiind transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă pentru a li se
acorda îngrijiri medicale.
Martorul I. i-a însoţit pe lucrătorii de poliţie la domiciliul inculpatului, ocazie cu care
acesta a fost identificat şi, fiind întrebat despre evenimentul în care a fost implicat, a precizat
că a fugit de la locul faptei întrucât îi era frică.
Inculpatul A. a fost condus de organele de poliţie la locul accidentului şi a fost testat cu
aparatul etilotest, rezultatul testului de respiraţie fiind de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. 1350/11.07.2018 întocmit de Serviciul
Judeţean de Medicină Legală, inculpatul A. a avut la data de 04.07.2018 o îmbibaţiei de 0,15
g/l alcool pur în sânge la prima probă (ora 21:43), respectiv de 0,00 g/l alcool pur în sânge la a
II-a probă (ora 22:43).
La data de 05.07.2018, în jurul orei 00:50, numitul F., în vârstă de 19 ani, pasager pe
locul din dreapta faţă a autoturismului condus de inculpat, a decedat la Spitalul Judeţean de
Urgenţă, ca urmare a multiplelor leziuni suferite.
Instanţa de fond a reţinut că din cuprinsul fişei de constatări preliminare nr. ... din data
de 06.07.2018, întocmită de Serviciul Judeţean de Medicină Legală, au rezultat următoarele:
moartea numitului F. a fost violentă; ea s-a datorat insuficienţei cardio-circulatorii acute
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consecinţa unui politraumatism cu politraumatism cranio-cerebral obiectivat prin fină lama de
sânge semifluidă în spaţiile subdurale şi hemoragie subarahnoidiană cerebrală şi cerebeloasă
difuză, traumatism toracic obiectivat prin fractură sternală, fracturi costale drepte penetrante,
contuzii pulmonare, ruptură pleuro-pulmonară dreaptă, atelectazie pulmonară dreaptă şi
hemotorax bilateral; traumatism abdominal obiectivat prin rupturi hepatice saturate chirurgical
şi hemoperitoneu; leziunile de violenţă constatate la examenul necroptic s-au putut produce prin
loviri de părţile dure din interiorul unui autovehicul în cadrul unui accident rutier, în condiţiile
precizate pe cale de anchetă; la examenul toxicologic în sânge şi rinichi nu s-a pus în evidenţă
alcool etilic (alcoolemie-0,00 g‰, alcoolurile-0,00 g‰); între leziunile constatate autopsic şi
deces există o legătură directă de cauzalitate; decesul datează din 05.07.2018.
Numitul G., pasager pe bancheta din spate a autoturismului mai sus menţionat, a fost
transportat la spital cu multiple leziuni, starea sa de sănătate fiind foarte gravă.
Situaţia de fapt redată anterior a fost reţinută de către instanţă în baza declaraţiilor date
de către inculpat, persoana vătămată şi martorii audiaţi în cauză, coroborate cu înscrisurile
depuse la prezentul dosar.
Astfel audiat în calitate de suspect, în cursul urmăririi penale, A. a recunoscut faptele
reţinute în sarcina sa, declarând că la data de 03.07.2018 a achiziţionat autoturismul marca X.,
înmatriculat în Bulgaria cu numărul XXX, de la o persoană din localitatea V., nefiind încheiat
niciun document care să certifice această tranzacţie. Ulterior, la data de 04.07.2018, în jurul
orelor 20:00-20:10, inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului mai sus menţionat, fiind
însoţit de tatăl său G., care ocupa bancheta din spate şi de prietenul său F., care ocupa locul din
dreapta faţă, conducându-l de la locuinţa sa până la un magazin din localitatea S., cunoscut sub
denumirea “...”, de unde au cumpărat un pachet de ţigări.
Inculpatul a arătat că întrucât intenţiona să se deplaseze la ziua onomastică a soţiei
numitului J., a condus autoturismul de la magazinul anterior menţionat pe un drum comunal
care face legătura cu localitatea P., după care a virat stânga pe strada .., pe un drum acoperit cu
balastru, moment în care numitul F. i-a solicitat să accelereze pentru a vedea cât de puternic
este motorul autovehiculului. În acest context, inculpatul a accelerat, indicatorul indicând o
viteză de 150-160 km/h, moment în care a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a
intrat în coliziune cu un gard din beton.
Din aceeaşi declaraţie a rezultat faptul că după impact, inculpatul a constatat că tatăl său
şi F. prezentau urme de sânge în zona capului şi a corpului şi nu reacţionau în niciun fel, însă,
fiind speriat, a părăsit locul accidentului, îndreptându-se spre locuinţa sa. În momentul în care
a ajuns la domiciliu, inculpatul a fost identificat de organele de poliţie, care l-au condus la locul
accidentului şi l-au testat cu aparatul etilotest.
Audiat în cursul judecăţii în primă instanţă, inculpatul A. a declarat că recunoaşte în
totalitate fapta aşa cum a fost reţinută în rechizitoriu.
Instanţa de fond a mai reţinut că cele relatate de inculpat au fost confirmate parţial de
declaraţiile martorilor H. şi I..
Astfel, martorul ocular H. a declarat că la data de 04.07.2018, în jurul orei 20:20, în timp
ce se afla în zona căii de acces în curtea locuinţei sale din oraşul S, a observat că pe strada .. a
trecut în viteză un autoturism din care se auzea un zgomot puternic, care venea din direcţia
drumului comunal care face legătura cu localitatea P. Conducătorul autoturismului a pierdut
controlul asupra direcţiei de deplasare şi a lovit în primă fază capătul temeliei gardului ce
împrejmuieşte locuinţa martorului, după care a intrat în coliziune cu gardul numitului K., pe
care l-a distrus, cu toate că era construit din bolţari ornamentali şi plasă din elemente de fier
forjat. Martorul a mai precizat că imediat după accident s-a deplasat la autoturismul în cauză şi
a constatat că în interior se aflau trei persoane, pasagerul din dreapta faţă şi cel de pe bancheta
din spate prezentând leziuni vizibile, motiv pentru care nu reacţionau, iar persoana care se afla
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pe locul şoferului a reuşit să iasă din autovehicul, a sărit un gard şi a plecat pe jos spre strada ...
Martorul a anunţat accidentul la numărul de urgenţă 112 şi a efectuat o serie de fotografii cu
telefonul mobil.
Audiat în cursul urmăririi penale, martorul I. a arătat că la data de 04.07.2018, în jurul
orei 20:20, în timp ce se afla la locuinţa tatălui său de pe strada ... din oraşul S., a auzit un
zgomot puternic, specific unui accident rutier şi a observat că în direcţia locuinţei numitului K.
era foarte mult praf de la drumul acoperit cu balastru. Martorul s-a apropiat de locul accidentului
şi a observat că un autoturism marca X, înmatriculat în Bulgaria, a intrat în coliziune cu gardul
locuinţei numitului K., iar persoana care se aflase la volanul autoturismului era ieşită din interior
şi se deplasa către strada ... După ce organele de poliţie au ajuns la locul accidentului, i-a însoţit
pe aceştia la locuinţa numitului A., care a fost identificat la domiciliu. La revenirea la locul
accidentului, A. a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,14 mg/l alcool pur în aerul
expirat.
Instanţa de fond a mai reţinut că din procesul-verbal de cercetare la faţa locului, a
rezultat că accidentul de circulaţie s-a produs în localitatea S., pe strada .., în dreptul imobilului
nr.11, unde circulaţia se desfăşoară în ambele sensuri, câte o bandă de sens, cu marcaj rutier
inexistent.
Din adresa Serviciului Public Comunitar regim Permise Auto nr. 7367537/DEM/PIT
din 31.07.2018 a rezultat că inculpatul A. nu figura ca fiind posesor al unui permis de conducere
la momentul producerii accidentului.
Faţă de modalitatea în care se coroborează materialul probator menţionat anterior
instanţa de fond a apreciat că prezumţia de nevinovăţie de care se bucura inculpatul A. a fost
răsturnată, iar vinovăţia acestuia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.
1. În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului A., care la data de 04.07.2016, orele 20.20
a condus autoturismul marca X., înmatriculat în Bulgaria, cu nr. XXX, pe strada ... din oraşul
S., fără a fi posesor de permis de conducere şi cu o îmbibaţie de 0,15 g/l alcool pur în sânge şi,
neadaptând viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul direcţiei de deplasare, fiind implicat
într-un accident rutier în urma căruia a decedat numitul F., iar după eveniment a părăsit locul
faptei fără încuviinţarea organelor de poliţie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii
de ucidere din culpă, faptă prevăzută şi sancţionată art.192 alin.1 şi 2 C.pen.
Sub aspectul laturii obiective, s-a reţinut că infracţiunea s-a realizat prin uciderea unei
persoane, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale pentru efectuarea unei anume activităţi,
respectiv de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu
posedă permis de conducere şi care nu respectă viteza legală de deplasare în localitate.
Având în vedere că fapta a fost săvârşită ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale
prevăzute de art. 335 alin.1 C.pen., atrage incidenţa variantei agravate a infracţiunii de ucidere
din culpă prevăzută de art. 192 alin. 2 C.pen.
Astfel, instanţa de fond a reţinut forma agravată prevăzută de art. 192 alin. 2 C.pen.
întrucât din ansamblul probator administrat, cu precădere din adresa Serviciului Public
Comunitar regim Permise Auto nr. 64968/05.07.2018 rezultă că inculpatul A. nu figurează ca
fiind posesor al unui permis de conducere.
Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 conducătorul de
vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de
drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă iar conform art. 49
alin. 1 din OUG nr. 195/2002 limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h.
Rezultatul socialmente periculos constând în decesul persoanei vătămate F. în vârstă de
19 de ani, se află în legătură de cauzalitate cu fapta inculpatului. Astfel, din cuprinsul fișei de
constatări preliminare nr. 364-SV/A3 din data de 06.07.2018 al Serviciului Județean de
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Medicină legală rezultă că există legătură de cauzalitate între evenimentul rutier produs şi
decesul survenit.
Sub aspectul laturii subiective, s-a reţinut că inculpatul a comis fapta din culpă, în sensul
art. 16 al. 4 lit. b C.pen., în sensul că prin conducerea autoturismului cu nerespectarea obligaţiei
legale imperative ce revin conducătorilor auto participanţi la traficul rutier de a conduce un
vehicul de către o persoană care posedă permis de conducere, inculpatul nu a prevăzut, deşi
putea şi trebuia să prevadă că, ar putea determina atingerea dreptului la viaţă al celorlalţi
participanţi la trafic.
2. În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului A., care la data de 04.07.2016, orele 20.20
după ce a condus autoturismul marca X., înmatriculat în Bulgaria, cu nr. XXX, pe strada .. din
oraşul S., fără a fi posesor de permis de conducere şi cu o îmbibaţie de 0,15 g/l alcool pur în
sânge şi, neadaptând viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul direcţiei de deplasare, fiind
implicat într-un accident rutier în urma căruia a decedat numitul F., iar după eveniment a părăsit
locul faptei fără încuviinţarea organelor de poliţie, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei, prevăzută şi sancţionată
de art. 338 alin.1 C.pen.
Sub aspectul laturii obiective, s-a reţinut că elementul material constă în acţiunea
inculpatului de a părăsi locul accidentului fără ca în prealabil să fi obţinut acordul organelor de
poliţie în acest sens.
Infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este 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 - rezultă 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, se
caracterizează prin intenţie directă, formă de vinovăţie prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. a) C.pen.
Astfel, părăsind locul accidentului fără a avea încuviinţarea organelor de poliţie inculpatul a
prevăzut şi a urmărit rezultatul socialmente periculos ca prin fapta sa infracţională să pună în
pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.
3. În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului A., care la data de 04.07.2016, orele 20.20
a condus autoturismul marca X., înmatriculat în Bulgaria, cu nr. XXX, pe strada ... din oraşul
S, fără a fi posesor de permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii
de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă
permis de conducere faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 C.pen.
Sub aspectul laturii obiective, s-a reţinut că elementul material al infracţiunii este
reprezentat de acţiunea de conducere a autoturismului marca VW cu nr. de înmatriculare XXX
fără a poseda permis de conducere.
Infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este 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 - rezultă 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, se
caracterizează prin intenţie indirectă, formă de vinovăţie prevăzută de art.16 alin.3 lit.b) C.pen.
Astfel, conducând un autoturism pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere,
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 mai reținut faptul că toate infracţiunile comise de către inculpatul A.
au fost săvârşite în concurs real, prevăzut de art. 38 alin. 1 C.pen., în cauză fiind întrunite
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condiţiile de existenţă ale pluralităţii infracţionale sub forma concursului de infracţiuni: trei
infracţiuni săvârşite de acelaşi subiect activ înainte de a interveni o hotărâre de condamnare
definitivă pentru oricare dintre ele.
Instanţa de fond a constatat că infracţiunile prevăzute de art. 335 alin. 1 C.pen. și art.
192 alin. 1 și 2 C. pen. săvârşite de inculpat în data de 04.07.2018 au fost săvârşite în concurs
ideal, prevăzut de art. 38 alin. 2 C.pen., în cauza fiind întrunite condiţiile de existenţă ale
pluralităţii infracţionale sub forma concursului de infracţiuni: o singură acţiune săvârşită de
către inculpatul A. care datorită urmărilor pe care le-a produs a întrunit elementele constitutive
a două infracţiuni.
Astfel, s-a arătat că potrivit art. 396 alin. 2 C.pr.pen., constatând că faptele există,
constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat în calitate de autor, instanţa de fond a
pronunţat condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea a inculpatului A., pentru săvârşirea
infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu
posedă permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 1 C.pen şi infracţiunile de ucidere din
culpă prevăzută de art. 192 alin. 1 şi 2 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen., și
infracțiunea de părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei faptă prevăzută de art.
338 alin.1 C.pen, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. urmând ca la individualizarea pedepsei,
să respecte criteriile generale de individualizare enumerate de art. 74 C.pen.: 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; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
La stabilirea limitelor de pedeapsă ce au fost aplicate cauză instanţa de fond a reţinut că
inculpatul a solicitat aplicarea procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 C.pr.pen.
Potrivit art. 374 alin. C.p.p, în cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune
care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate
solicita ca judecata 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).
Consecinţa aplicării procedurii simplificate de soluţionare a cauzelor penale prevăzută
de art. 375 C.p.p, la cererea inculpatului, este dată de legiuitor prin alin. 10 art. 396 C.p.p, unde
se menţionează că instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de
reducerea cu o treime, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de
pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.
Faţă de aceste aspecte, în stabilirea unei pedepse concrete inculpatului, instanţa de fond
a redus cu o treime, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru fiecare infracţiune săvârşită.
La individualizarea pedepsei la care a fost condamnat inculpatul, instanţa de fond a avut
în vedere gradul ridicat de pericol social concret dedus din împrejurările comiterii faptei,
circumstanţele personale ale inculpatului, respectiv lipsa antecedentelor penale şi faptul că a
avut o atitudine sinceră pe tot parcursul procesului penal, recunoscând şi regretând săvârşirea
faptelor.
Astfel, instanţa de fond a reţinut că cele relatate de inculpat cu privire la accidentul
produs se corelează cu probatoriul administrat, care indică faptul că inculpatul a conştientizat
că a accidentat două persoane şi a ales să părăsească locul accidentului fără să oprească pentru
a acorda ajutor victimelor şi fără să anunţe organele de poliţie, în speranţa că se va putea
sustrage de la răspunderea penală.
Totodată, instanţa de fond a reţinut din probatoriul administrat în cauză, că inculpatul a
conştientizat că a accidentat o persoană şi a ales să părăsească locul accidentului fără să
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oprească pentru a acorda ajutor victimei şi fără să anunţe organele de poliţe, în speranţa că se
va putea sustrage de la răspunderea penală.
Faptul că în momentul producerii accidentului, inculpatul a condus pe drumurile publice
un autovehicul fără să posede permis de conducere este de natură să agraveze răspunderea
penală a acestuia mai ales în ceea ce priveşte sancţionarea infracţiunilor prevăzute de art.192 şi
338 C.pen.
La orientarea spre minimul special prevăzut de legiuitor în cazul infracţiunilor de
ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei, instanţa de fond a
avut în vedere conduita deosebit de gravă a inculpatului care a pus dorinţa sa de a scăpa de
rigoarea legii mai presus de valoarea umană supremă: dreptul la viaţă al persoanei.
O asemenea conduită a fost apreciată de instanţa de fond ca fiind mult mai gravă decât
a unui alt conducător auto care fiind implicat într-un eveniment rutier, chiar sub influenţa
băuturilor alcoolice fiind, alege să rămână la locul accidentului şi face tot ce îi stă în putinţă să
salveze viaţa victimei.
Instanţa de fond a reţinut caracterul excepţional al acţiunilor inculpatului, care
circumstanţiază o persoană cu sânge rece care pune mai presus de viaţa umană dorinţa sa de a se
sustrage răspunderii penale.
În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa de fond a reţinut
că are vârsta de 19 ani, are 10 clase şi nu are loc de muncă, nu este căsătorit, nu are antecedente
penale.
Instanţa de fond a reţinut şi conduita procesuală a inculpatului din cursul procesului
penal, în sensul că în cursul urmăririi penale a recunoscut parţial faptele săvârşite, respectiv
conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis
de conducere prevăzută de art. 335 alin. 1 C.pen., iar celelalte infracţiuni respectiv, ucidere din
culpă prevăzută de art.192 alin.1 şi 2 C.pen. şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea
poliţiei faptă prevăzută de art. 338 alin.1 C.pen. inculpatul a făcut afirmaţii reale.
Având în vedere toate aceste aspecte, în funcţie de caracteristicile anterior arătate,
instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă cu închisoarea, orientată spre minimul
special pentru infracţiunile prevăzute de art.192 alin.1 şi 2 C.pen., art. 335 alin 1 C. pen şi
art.338 alin.1 C.pen.
Faţă de cele expuse anterior, instanţa de fond l-a condamnat inculpatul A. la o pedeapsă
de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută şi
sancţionată de art. 192 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., art. 349 alin. 2
C.pr.pen., art.375 C.pr.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen.
În privinţa pedepselor complementare, instanţa de fond a reţinut că art. 67 alin. 1 C.pen.
prevede că pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă
pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi
gravitatea infracţiunilor, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, această pedeapsă este
necesară.
Având în vedere aceste considerente, 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) C.pen.
Totodată, având în vedere conduita rutieră neresponsabilă a inculpatului care a săvârşit
trei infracţiuni privitoare la siguranţa circulaţiei rutiere, consecinţele foarte grave ale acestei
conduite, respectiv decesul unei persoane, s-a apreciat că se impune interzicerea pentru inculpatul
A. a dreptului de a conduce autovehicule pe o durată de 4 ani, pentru menţinerea unei siguranţe
rutiere generale şi al prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. i) C.pen.
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Având în vedere aceste aspecte, în baza art. 67 alin. 1 C.pen., instanţa de fond a aplicat
inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b
şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce
autovehicule pe o durată de 4 ani, pedeapsă ce se va executa după executarea pedepsei
închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de
prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării
condiţionate.
În privinţa pedepselor accesorii instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 65 alin.1 C.pen.,
acestea se stabilesc în funcţie de modul în care au fost stabilite pedepsele complementare. Astfel,
dacă se apreciază necesitatea dispunerii pedepsei complementare trebuie stabilit şi conţinutul
pedepsei accesorii în funcţie de conţinutul pedepsei complementare. Astfel, raportat la prevederile
Codului penal, din dispoziţiile art.65 alin. 1, a rezultat existenţa unei legături indisolubile între
pedepsele complementare şi accesorii.
În consecinţă, având în vedere gravitatea deosebită a faptelor reţinute în sarcina
inculpatului, instanţa de fond, în temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa
accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule.
Având în vedere considerentele expuse anterior, instanţa de fond a condamnat inculpatul
A. la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului
accidentului fără încuviinţarea poliţiei, faptă prevăzută de art. 338 alin.1 C.pen. cu aplicarea
art.38 alin.1 C.pen., art.349 alin.2 C.pr.pen., art.375 C.pr.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen.
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule.
În baza art. 67 alin. 1 C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii
exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 2 ani,
pedeapsă ce se va executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a
restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după
expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
În consecinţă, având în vedere cele reţinute anterior, instanţa de fond a condamnat pe
inculpatul A. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe
drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere,
faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art.38 alin.1 şi 2 C.pen., art.349 alin.2
C.pr.pen., art.375 C.pr.pen. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen.
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule.
În baza art. 67 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 2
ani, pedeapsă ce se va executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a
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restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după
expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.
În baza art.38 alin.1 şi 2 C.pen. rap. la art.39 alin.1 lit. b C.pen. au fost contopite
pedepsele aplicate în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare,
sporită cu 1 an închisoare, adică o treime o treime din suma celorlalte pedepse, urmând ca, în
final, inculpatul A. să execute o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare.
În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. raportat art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului
pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen.,
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 şi dreptul de a conduce autovehicule.
În baza art. 45 alin. 3 C.pen. raportat la art. 67 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatului
pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,
b şi i C.pen., 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 şi dreptul de a conduce
autovehicule pe o durată de 4 ani, pedeapsă ce se va executa după executarea pedepsei
închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de
prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării
condiţionate.
În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen., instanţa de fond a menţinut măsura preventivă a
controlului judiciar luată faţă de inculpatul A. iar conform art.72 alin.1 C.pen. s-a dedus din
pedeapsa pronunţată perioada cât timp inculpatul A. a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta
cauză din data de 11.07.2018 și până la data de 01.12.2018.
În baza art. 7 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 Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
În temeiul art.5 alin.5 din Legea nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare a fost informat inculpatul că probele biologice
recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.
În ceea ce priveşte latura civilă instanţa de fond a reţinut faptul că în cauză s-au constituit
părți civile B., cu suma de 20.000 lei daune materiale, reprezentând contravaloarea cheltuielilor
efectuate cu înmormântarea victimei și 200.000 euro daune morale, C., cu suma de 200.000
Euro daune morale, D. cu suma de 100.000 euro daune morale și E. cu suma de 100.000 euro
daune morale, Spitalul Județean de Urgență s-a constituit parte civilă cu suma de 2.625,96 lei,
reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea victimei F. şi Serviciul de
Ambulanţă Județean cu suma de 1369 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de
internarea victimei F.
Pe latura civilă a cauzei au fost audiaţi martorii L. și M.
În ceea ce privește acoperirea prejudiciilor materiale și morale suferite de către părțile
civile din prezenta cauză, instanța de fond a reținut că, potrivit art. 1357 C.civ. „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.”.
În ceea ce priveşte persoana care trebuie să despăgubească părţile civile, instanţa de
fond a reţinut că la data producerii accidentului, 04.07.2018, autoturismul marca VW, cu
numărul de înmatriculare XXX, nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru prejudicii
produse prin accidente de vehicule, astfel că parte responsabilă civilmente este Fondul de
Protecție a Victimelor Străzii.
Conform art. 19 alin. 1 C.pr.pen., acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal
are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii
civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale.
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De asemenea s-a arătat că potrivit Deciziei în interesul legii nr. 1/15.02.2016 pronunțată
de Înalta Curte de Casație și Justiție, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitatea de parte
responsabilă civilmente și are obligația de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracțiune,
în limitele stabilite în contractual de asigurare și prin dispozițiile legale privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă, răspunderea acesteia putând fi angajată în mod direct, cu
citarea obligatorie a acesteia.
Conform art. 26 alin. 1 lit. a din Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 6
decembrie 2011, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr.3/2013 al preşedintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor, în cazul asigurărilor de răspundere civilă, societatea de
asigurare are obligaţia despăgubirii persoanelor păgubite în limitele stabilite de contract sau
lege odată cu producerea cazului asigurat.
În consecinţă, s-a arătat că asigurătorul este debitorul despăgubirii celui ce a suferit o
pagubă, astfel încât societatea de asigurare va fi obligată direct în procesul penal la repararea
prejudiciului cauzat de vehiculul asigurat şi implicat în accidentul de circulaţie, în limita
obligaţiei asumate expres prin contract, care nu poate fi însă inferioară limitei stabilite de
autoritatea de supraveghere în materie.
S-a mai arătat că potrivit art. 49 din Legea nr. 136/1995, asigurătorul acordă despăgubiri,
în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe
persoane păgubite prin accidente de autovehicule (…) în conformitate cu: a) legislația în
vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul și cu cel mai mare nivel
de despăgubire dintre cel prevăzut în legislația respectivă și cel prevăzut în contractul de
asigurare.
Potrivit art. 50 alin. 1 din Legea nr. 136/1995: „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”.
De asemenea, conform art. 55 din Legea nr. 136/1995, despăgubirile se plătesc de către
asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite.
Aşadar, asigurătorul plăteşte nemijlocit celui păgubit prin accident de autovehicul în
măsura în care acesta nu a fost despăgubit de asigurat.
Instanţa de fond a constatat că potrivit art. 249 C.pr.civ., cel care face o susţinere în
cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”, iar
potrivit art. 99 alin. 1 C.pr.pen., sarcina probei în cadrul acțiunii civile aparține părții civile ori,
după caz, procurorului care exercită acțiunea civilă în cazul în care persoana vătămată este
lipsită de capacitate de exercițiu sau are capacitate de exercițiu restrânsă. În cauza de față, având
în vedere că nu suntem în prezența unei ipoteze de exercitare a acțiunii civile din oficiu, sarcina
probei daunelor materiale şi morale revine exclusiv părţilor civile.
Referitor la daunele materiale solicitate de părțile civile instanţa de fond a reţinut că
potrivit art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ.: „Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de
conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori
inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având
discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să
le repare integral.”
De asemenea, potrivit art. 1392 C.civ.: cel care a făcut cheltuieli pentru îngrijirea
sănătății victimei sau, în caz de deces al acesteia, pentru înmormântare are dreptul la înapoierea
lor de la cel care răspunde pentru fapta care a prilejuit aceste cheltuieli”.
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Astfel, instanța de fond a reţinut că pentru a opera răspunderea civilă, este necesar să fie
întrunite cumulativ următoarele condiţii: să existe o faptă ilicită, adică o acţiune sau inacţiune
prin care se aduce atingere drepturilor subiective sau intereselor legitime ale persoanei
vătămate; fapta ilicită să fi produs un prejudiciu – acele consecințe dăunătoare de natură
patrimonială sau nepatrimonială, efecte ale încălcării drepturilor subiective sau intereselor
legitime ale unei persoane - care să fie cert, să nu fi fost reparat și să fie actual; să existe o
legătură de cauzalitate între fapta ilicită săvârșită și prejudiciul produs; să existe vinovăția
autorului faptei ilicite în producerea prejudiciului.
În speţă, instanţa de fond a apreciat că sunt întrunite elementele răspunderii civile
delictuale în persoana inculpatului A., aşa cum rezultă din analiza laturii penale a cauzei.
Astfel, s-a arătat că materialul probator administrat în cauză pe latura penală a cauzei a
dovedit existenţa faptei ilicite a inculpatului şi a vinovăţiei acestuia.
Totodată, analizând probatoriul administrat prin raportare la soluţia pe latură penală a
cauzei şi la criteriile şi elementele care au stat la baza acesteia, instanţa de fond a constatat că
părţile civile au suferit prejudicii materiale şi/sau morale prin fapta inculpatului A. de a produce
un accident rutier, din culpă, în urma căruia a decedat victima F.
Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu este dovedită de întreg ansamblul
probator administrat în cauză.
În ceea ce privește culpa în producerea urmărilor accidentului rutier, instanța de fond a
reținut o culpă în proporție de 70% în sarcina inculpatului A., având în vedere circumstanțele
efective ale producerii accidentului rutier.
Astfel, instanța de fond a avut în vedere că raportat la relația de prietenie dintre victima
accidentului, F. și inculpatul A., la momentul la care a luat decizia de a-l însoți pe cel de-al
doilea, defunctul cunoștea faptul că acesta consumase băuturi alcoolice și nu posedă permis de
conducere. Cu toate acestea, F. a ales să urce într-un autovehicul în calitate de pasager,
cunoscând că acesta urmează să fie condus de o persoană care nu posedă acest drept. Mai mult
decât atât, instanța de fond a reţinut că din materialul probator administrat în cauză, în cursul
urmăririi penale, a rezultat că inculpatul a fost încurajat de F. să accelereze și să conducă cu o
viteză excesivă.
Față de toate aceste aspecte, instanța de fond nu a reţinut culpa exclusivă a inculpatului,
ci a stabilit o proporție de 70% culpă în producerea accidentului, în sarcina inculpatului A.
În ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului suferit de părţile civile, instanţa de fond a
constatat următoarele:
Partea civilă B. a pretins daune materiale în cuantum de 20.000 de lei reprezentând
cheltuieli efectuate cu înmormântarea victimei.
Martorii audiați în cauză au declarat că partea civilă a cheltuit sume de bani importante
pentru înmormântarea unicul fiu.
Astfel, martorul L. a declarat că familia B. a făcut cheltuieli importante ocazionate de
înmormântarea fiului lor pe care le estimează la aproximativ 20.000 de lei, iar ulterior familia
a organizat pomeniri, ocazii cu care s-au cheltuit aproximativ 5000 de lei pentru fiecare. A mai
declarat că atât părinţii victimei, cât şi bunicii au fost foarte afectaţi de moartea fiului, respectiv
a nepotului lor.
Martora M. a declarat că familia B. s-a ocupat de înmormântarea fiului lor ocazie cu
care au făcut cheltuieli mari pe care le estimează la peste 10.000 lei, iar ulterior au organizat
pomeniri de 7 zile şi de 40 de zile, la ultimul eveniment participând aproximativ 80-100
persoane. A mai declarat că nu ştie dacă inculpatul a contribuit cu ceva la plata acestor cheltuieli
şi că atât părinţii, cât şi bunicii defunctului au fost devastaţi de moartea acestuia.
Pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor materiale care au fost acordate părții civile,
instanța de fond a avut în vedere elemente obiective pentru a putea aprecia, cuantumul

308

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

cheltuielilor făcute de familie victimei cu înmormântarea acestuia. Astfel, instanța de fond a
admis cererea părții civile cu privire la daunele materiale solicitate și a obligat partea
responsabilă civilmente la plata către acesta a sumei de 20.000 lei cu titlu de daune materiale.
În ceea ce o privește pe partea civilă Spitalul Județean de Urgență, astfel cum s-a reținut
anterior, aceasta s-a constituit parte civilă cu suma de 2625,96 lei reprezentând cheltuieli
rezultate în urma spitalizării victimei accidentului, depunând în acest sens înscrisuri justificative
ale acestor cheltuieli.
În ceea ce privește pe partea civilă Serviciul de Ambulanţă Județean, aceasta s-a
constituit parte civilă cu suma de 1369 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate
de serviciile acordate victimei F.
Potrivit art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, persoanele care prin faptele lor aduc
daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat
furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa
medicală acordată.
Relativ la persoana care va despăgubi instituţiile medicale, instanţa de fond a reţinut că,
la data producerii accidentului, 04.07.2018, autoturismul marca X cu numărul de înmatriculare
XXX condus de către inculpatul A., nu era asigurat, motiv pentru care, în cauză, cheltuielile
efectuate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă Județean vor reveni
Biroului Asigurătorilor de autovehicule din România.
Având în vedere toate aceste aspecte și dispozițiile legale menționate anterior, s-a reţinut
că asigurătorul este cel care va achita prejudiciul și instituțiilor medicale.
Raportat la daunele morale pretinse de părțile civile, instanța de fond a avut în vedere
că stabilirea cuantumului acestora se face prin apreciere, spre deosebire de daunele materiale
care trebuie dovedite, atât în ceea ce priveşte existenţa lor, cât şi sub aspectul întinderii lor.
Cu toate acestea, instanţa de fond nu a putut obliga societatea de asigurare la plata unor
sume stabilite aleatoriu de partea civilă sau care nu au fost dovedite prin niciun mijloc de probă,
întrucât potrivit principiilor generale ale răspunderii civile delictuale se poate dispune repararea
prin echivalent doar cu privire la prejudiciile determinate sau determinabile; acestea cuprind
prejudiciile prezente, precum şi cele viitoare, în măsura în care existenţa şi întinderea lor este
sigură sau cel puţin poate fi stabilită în raport de anumite criterii obiective.
S-a arătat că prejudiciul moral suferit de părțile civile este evident. Nimeni nu poate
contesta că acestea au suferit un şoc în momentul decesului unicului copil, respectiv nepot, ca
urmare a producerii accidentului din 04.07.2018. Martorii audiați în cauză au arătat că au fost
și sunt martori ai suferințelor resimțite de părțile civile.
În ceea ce priveşte daunele morale solicitate, instanţa de fond a reţinut că prejudiciul
suferit de către cele patru părți civile prin încălcarea drepturilor lor subiective nepatrimoniale
este de natură morală, astfel încât despăgubirile civile pe care instanţa urmează sa le acorde
acestora nu reprezintă o modalitate de repunere in situaţia anterioara săvârşirii faptelor, ci o
modalitate prin care se urmăreşte a se compensa echitabil valoarea de care a fost privata, în
raport de modalitatea în care a resimţit dispariția fiului, respectiv, fratelui și nepotului. Trebuie
reținut că nu orice daună se concretizează prin stări de fapt, ci se menține la nivelul trăirilor
psihice. Tulburarea, prin fapta care creează suferințe de ordin psihic, dăunează climatului moral
sănătos, de care are dreptul să beneficieze orice persoană, „creează o stare de neliniște, de
zbucium interior, de zdruncinare a mersului calm și pașnic al vieții sufletești, deci o daună”.
Evaluarea daunelor morale, chiar atunci când existența lor este evidentă, de regulă nu se poate
face prin folosirea unor criterii obiective, ci doar pe baza unei aprecieri subiective, în care rolul
hotărâtor îl au posibilitățile de orientare a judecătorilor în cunoașterea sufletului uman și a
reacțiilor sale. De aceea, referitor la daunele morale, s-a arătat că nu se poate pune problema
evaluării lor precise în bani, în adevăratul sens al cuvântului, dar această împrejurare nu îl poate
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împiedica, prin ea însăși, pe judecător ca, prin apreciere, să stabilească nivelul despăgubirilor,
care, în circumstanțele unui caz dat, ar putea constitui o reparație suficientă. Despăgubirile
acordate pentru daunele morale au semnificația unei compensații, a unei satisfacții acordate
victimei sau moștenitorilor acesteia.
Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu este dovedită de întreg ansamblul
probator administrat în cauză.
Cu toate acestea, instanţa de fond a reamintit că despăgubirile băneşti au rolul de a
compensa prejudiciul moral, suferinţa resimţită de partea civilă, fără însă a tinde să se
transforme într-un mijloc de îmbogăţire şi să deturneze această instituţie de la finalitatea sa,
motiv pentru care apreciază că despăgubirea ce se cuvine părţilor civile pentru compensarea
prejudiciului moral suferit nu se ridică la nivelul solicitat.
Deşi, aşa cum deja s-a arătat anterior, nu există criterii absolute pentru cuantificarea
prejudiciului moral suferit de partea civilă, instanţa de fond a apreciat că suma de 30.000 euro
nu este disproporţionată, având în vedere suferinţa încercată în urma decesului victimei.
Instanța de fond a constatat, că în prezenta cauză victima accidentului rutier era o
persoană tânără în vârstă de 19 de ani și, practic un copil, unicul copil și nepot al părților civile,
care, conform declarației martorilor audiați în cauză avea o relație foarte apropiată cu familia
sa și nu prezenta probleme de sănătate, iar existența sa s-a încheiat în urma unui accident de
mașină violent, în care moartea a survenit în aceeași zi. Astfel, având în vedere împrejurările
decesului, relația interpersonală dintre victimă și familia sa, vârsta victimei, în strânsă corelație
cu gradul de imprevizibilitate al decesului, reacțiile emoționale similare ale oricărei alte
persoane care și-a pierdut unicul fiu, respectiv nepot, instanța de fond a apreciat că acordarea
sumei de 135.000 lei (aproximativ 30.000 euro) despăgubiri morale (stabilită în sarcina părții
responsabile civilmente, corespunzător culpei inculpatului de 100%) pentru fiecare dintre
părțile civile în parte, este riguros dozată și în concordanță cu despăgubirile evaluate prin
hotărâri anterioare în situații similare.
Faţă de aceste criterii instanţa de fond a apreciat că suma de 10.000 euro pentru B.,
10.000 euro pentru C., 5.000 euro pentru D. și 5000 euro pentru E. reprezintă o reparare
suficientă şi echitabilă, avându-se în vedere şi împrejurarea că pronunţarea unei hotărâri de
condamnare a inculpatului reprezintă o modalitate de reparare a prejudiciului moral suferit.
În ceea ce privește cererea persoanei vătămate de obligare a părţii responsabile
civilmente la plata dobânzii legale aferente sumelor acordate cu titlu de despăgubiri de la data
producerii accidentului până la plata efectivă a acestor sume, instanţa de fond a respins-o ca
neîntemeiată şi a dispus obligarea la plata dobânzii legale de la data rămânerii definitive a
prezentei hotărâri şi până la data achitării integrale a debitelor. Aceasta întrucât, deşi dreptul de
a obţine despăgubiri se naşte de la data producerii accidentului rutier, pentru a se putea calcula
şi datora dobânzi la daunele morale acordate sau la despăgubirile materiale solicitate, creanţa
trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă. Or, o creanţă provenind din daune morale devină certă,
lichidă şi exigibilă doar în momentul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, s-a stabilit
cuantumul sumelor cuvenite părţii civile.
Faţă de cele expuse, instanţa de fond, în temeiul art. 19, art. 25 şi art. 397 alin. 1
C.pr.pen. şi a art. 1357 C.civ. a admis în parte acţiunea civilă formulată de părţile civile B., C.,
D. și E. şi a obligat partea responsabilă civilmente, la plata către partea civilă B. a sumei de
10.000 euro reprezentând daune morale și 20.000 lei daune materiale, C. a sumei de 10.000
euro reprezentând daune morale, D. a sumei de 5.000 euro reprezentând daune morale și E. a
sumei de 5000 euro reprezentând daune morale, respingând celelalte pretenţii ale părților civile,
ca neîntemeiate.
Instanța de fond a obligat partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de
autovehicule din România la plata către părțile civile B., C., D. și E. la plata dobânzii legale de

310

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la data achitării integrale a debitelor.
Totodată, instanța de fond a obligat partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de
autovehicule din România la plata către partea civilă Spitalul Județean de Urgență a sumei de
2.625,96 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea victimei F.
A fost obligată partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de autovehicule din
România, la plata către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Județean a sumei de 1369 lei,
reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea victimei F.
În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul A. la plata către stat a sumei
de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1000 lei din cursul
urmăririi penale.
În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art.272 alin. 2 C.pr.pen. onorariul
apărătorului din oficiu în faza de urmărire penală, avocat .., în cuantum de 260 lei, conform
delegației avocaţiale nr. ../11.07.2018, s-a dispus să rămână în sarcina statului, fiind avansat din
fondurile speciale ale Ministerului Public în contul Baroului Suceava.
În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art.272 alin. 2 C.pr.pen., onorariul
apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul A. - av. ... (650 lei, conform delegaţiei pentru
asistenţă judiciară obligatorie nr. ./06.08.2018), s-a dispus să rămână în sarcina statului, urmând
a fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava.
Ulterior motivării Sentinţei penale nr. 608 din 20.12.2018 a Judecătoriei Suceava
instanţa de fond a pronunţat Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 08.01.2019
prin care în temeiul art. 278 Cod pr.pen. a îndreptat eroarea materială strecurată în cuprinsul
minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 608 din data de 20.12.2018 pronunţată de
Judecătoria Suceava în dosarul nr. 6780/314/2018, în sensul că se menţionează în mod corect
următoarele: „În temeiul art. 25 alin.1 rap. la art. 397 C.pr.pen., coroborat cu art. 1357 C.civ.,
art.49, art.50, art.55 din Legea nr.136/1995 şi art. 26 alin.1 lit. a din Ordinul nr. 14/2011 emis
de Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, admite în parte acţiunea civilă
formulată de părţile civile B., C., D., E., Spitalul Județean de Urgență şi Serviciul de Ambulanţă
Județean.” în loc de „În temeiul art. 25 alin.1 rap. la art. 397 C.pr.pen., coroborat cu art. 1357
C.civ., art.49, art.50, art.55 din Legea nr.136/1995 şi art. 26 alin.1 lit. a din Ordinul nr. 14/2011
emis de Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, admite în parte acţiunea civilă
formulată de părţile civile B., C., D., E. și Spitalul Județean de Urgență.”
În motivarea încheierii s-a arătat că în minuta sentinţei penale nr. 608/20.12.2018 în
paragraful în care s-a pronunţat cu privire la acţiunile civile formulate în cauză instanţa a omis
să menţioneze şi partea civilă Serviciul de Ambulanţă Județean.
Împotriva acestei sentinţei, în termen legal, au formulat apel inculpatul A., partea
responsabilă civilmente Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, persoanele
vătămate B., C., D. şi E., pentru motivele expuse oral de către apărătorii acestora cu ocazia
dezbaterilor consemnate pe larg în partea introductivă a prezentei decizii, precum şi cele
dezvoltate în scris, aflate la dosar.
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 C.pr.pen., Curtea
constată următoarele:
Aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de fond, Curtea constată că probele administrate
în cursul urmăririi penale coroborate cu declaraţia inculpatului dată în faţa instanţei de fond de
recunoaştere în totalitate a faptei, conduc la reţinerea, dincolo de orice dubiu rezonabil, a
situaţiei de fapt descrisă în rechizitoriu, respectiv aceea că în data de 04.07.2018, în jurul orei
20.10, după ce a consumat băuturi alcoolice şi fără poseda permis de conducere, inculpatul A. a
condus autoturismul marca X., cu numărul de înmatriculare XXX, în care se mai aflau în calitate
de pasageri tatăl său, numitul G., şi victima F., persoană care ocupa locul din dreapta faţă, pe
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drumurile publice din oraşul S., iar în jurul orei 20.20, în momentul în care a ajuns pe strada ..
din aceeaşi localitate, din cauza vitezei excesive (150-160 de km/h, conform declaraţiei
inculpatului) şi a lipsei de experienţă, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, drumul
fiind acoperit cu balastru, şi a lovit temelia gardului care împrejmuieşte imobilul cu nr. 9, după
care a intrat cu partea dreaptă a autovehiculului în coliziune cu gardul imobilului cu nr. 11, care
este construit din bolţari ornamentali şi plasă de fier forjat. Deşi a constatat că atât tatăl său cât
şi victima F. au fost grav răniţi inculpatul A. a părăsit în fugă locul faptei, fiind descoperit la
scurt timp la domiciliul său de către organele de poliţie.
Situaţia de fapt astfel descrisă rezultă din declaraţiile de recunoaştere a faptei date de
inculpat în faţa instanţei de fond şi în cursul urmăririi penale care se coroborează cu procesul
verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică anexă, suportul optic cuprinzând
fotografiile efectuate cu ocazia cercetării locului faptei, suportul optic cuprinzând fotografiile
puse la dispoziţia organelor de cercetare penală de către martorul H., declaraţia persoanei
vătămate B., adresa nr. 19375/09.07.2018 emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă, copie de pe
certificatul de deces al numitului F., fişa de constatări preliminare nr. 364-SV/A3 din
06.07.2018, buletinul de analiză toxicologică, fişa examenului clinic, procesul verbal de
recoltare mostre biologice, adresa nr. 64968 din 05.07.2018 emisă de Instituţia Prefectului–
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, adresa
nr. 7367537/DEM/PIT din 31.07.2018, emisă de I.G.P.R. Centrul de Cooperare Poliţienească
Internaţională – Biroul Naţional Interpol şi înscrisuri anexe, declaraţiile martorilor H. şi I. şi
raportul primului poliţist ajuns la faţa locului.
Raportat la situaţia de fapt reţinută de prima instanţă, instanţa de apel apreciază ca fiind
corectă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, respectiv infracţiunile de
ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C.pen., părăsirea locului accidentului fără
încuviinţarea poliţiei prev. de art. 338 alin. 1 C.pen. şi conducere pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1
C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen..
1. Curtea constată că sub aspectul laturii penale au formulat apel, pe de o parte,
inculpatul, care apreciază că pedepsele aplicate de instanţa de fond sunt nejustificat de mari, iar
pe de altă parte, părţile civile B., C., D. şi E., care apreciată că pedepsele aplicate inculpatului
sunt nejustificat de blânde şi că în mod greşit instanţa de fond a reţinut un grad de culpă de doar
70% în sarcina inculpatului.
Curtea observă că în motivarea sentinţei penale atacată instanţa de fond a prezentat
argumente contradictorii în ceea ce priveşte gradul de culpă al inculpatului în producerea
accidentului.
Astfel, în considerentele aflate la fila 12 din sentinţa atacată s-au reţinut următoarele:
„În ceea ce privește culpa în producerea urmărilor accidentului rutier, instanța va reține
o culpă în proporție de 70% în sarcina inculpatului A., având în vedere circumstanțele efective
ale producerii accidentului rutier.
Astfel, instanța va avea în vedere că raportat la relația de prietenie dintre victima
accidentului, F. și inculpatul A., la momentul la care a luat decizia de a-l însoți pe cel de-al
doilea, defunctul cunoștea faptul că acesta consumase băuturi alcoolice și nu posedă permis de
conducere. Cu toate acestea, F. a ales să urce într-un autovehicul în calitate de pasager,
cunoscând că acesta urmează să fie condus de o persoană care nu posedă acest drept. Mai mult
decât atât, instanţa de fond a reţinut că din materialul probator administrat în cauză, în cursul
urmăririi penale, a rezultat că inculpatul a fost încurajat de F. să accelereze și să conducă cu o
viteză excesivă.
Față de toate aceste aspecte, instanța de fond nu va reţine culpa exclusivă a inculpatului,
ci va stabili o proporție de 70% culpă în producerea accidentului, în sarcina inculpatului A.”.
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În considerentele de la fila 13 a sentinţei instanţa de fond reţine următoarele:
„Astfel, având în vedere împrejurările decesului, relația interpersonală dintre victimă și
familia sa, vârsta victimei, în strânsă corelație cu gradul de imprevizibilitate al decesului,
reacțiile emoționale similare ale oricărei alte persoane care și-a pierdut unicul fiu, respectiv
nepot, instanța apreciază că acordarea sumei de 135.000 lei (aproximativ 30.000 euro)
despăgubiri morale (stabilită în sarcina părții responsabile civilmente, corespunzător culpei
inculpatului de 100%) pentru fiecare dintre părțile civile în parte, este riguros dozată și în
concordanță cu despăgubirile evaluate prin hotărâri anterioare în situații similare”.
Prin urmare, în aceeaşi sentinţă instanţa de fond reţine mai întâi culpa concurentă a
inculpatului şi a victimei F. în producerea accidentului, pentru ca ulterior să reţină culpa
exclusivă a inculpatului în producerea aceluiaşi accident.
Realizând propria analiză în stabilirea existenţei sau inexistenţei unei culpe comune a
inculpatului şi a victimei F. în producerea accidentului, Curtea apreciază că aceasta nu este dată,
inculpatul A. fiind singura persoană vinovată de producerea accidentului din data de
04.07.2018.
Curtea nu poate reţine argumentul instanţei de fond privind stabilirea unui procent de
culpă de 30% în producerea accidentului în sarcina victimei F., culpă comună justificată, în
opinia instanţei de fond, de împrejurarea că, raportat la relaţiile de prietenie dintre cei doi,
victima cunoştea faptul că inculpatul consumase anterior băuturi alcoolice şi că nu poseda
permis de conducere, şi că din materialul probator administrat în cauză în cursul urmăririi
penale a rezultat că inculpatul a fost încurajat de F. să accelereze și să conducă cu o viteză
excesivă.
Curtea constată că nu există nicio probă la dosar din care să rezulte că victima F. a
cunoscut împrejurarea că inculpatul nu avea permis de conducere şi că acesta consumase alcool,
anterior conducerii autovehiculului.
De altfel, în rechizitoriu nu se reţine nici faptul că victima ar fi cunoscut aceste
împrejurări şi nici nu se reţine vreun grad de culpă în sarcina victimei, cu încălcarea de către
aceasta a vreunei dispoziţii din OUG 195/2002. Or, admiţând procedura simplificată a
recunoaşterii învinuirii, instanţa de fond, nu putea în lipsa unor probe suplimentare, să reţină o
altă situaţie de fapt decât cea descrisă în actul de acuzare.
Pe de altă parte, Curtea constată că simpla afirmaţie a inculpatului că a accelerat
autoturismul, ajungând la viteza de 150-160 km/h nu echivalează cu dovedirea împrejurării că
victima are o culpă în producerea accidentului rutier.
În consecinţă, în lipsa altor probe decât cele administrate în cursul urmăririi penale,
Curtea apreciază că nu i se poate imputa victimei F. un grad de culpă în producerea accidentului
din data de 04.07.2018.
În consecinţă, Curtea reţine culpa exclusivă a inculpatului A. în producerea accidentului
rutier, acesta fiind cel care, prin conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere,
sub influenţa băuturilor alcoolice şi cu o viteză triplă faţă de viteza legală, a produs accidentul
rutier în urma căruia a decedat victima F.
În ceea ce priveşte critica adusă de inculpat şi de părţile civile cuantumului pedepselor
aplicate inculpatului de instanţa de fond, Curtea le apreciază ca neîntemeiate.
Astfel, raportat pe de o parte la modalitatea de săvârşire a faptelor de către inculpat,
respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de
conducere, după consumul de băuturi alcoolice, cu o viteză care depăşeşte de 3 ori limita de
viteză admisă în localitate (150-160 km/h), în condiţiile în care avea doi pasageri în autoturism,
unul dintre aceştia fiind chiar tatăl său, cu consecinţa decesului victimei F. şi a vătămării grave
a tatălui său (şi în prezent acesta fiind imobilizat la pat ca urmare a accidentului rutier), iar pe
de altă parte având în vedere persoana inculpatului, vârsta acestuia şi conduita sa procesuală,
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Curtea apreciază că prima instanţă a realizat o corectă individualizare a pedepsei raportat la
criteriile prev. de art. 74 C.pen., inclusiv prin reţinerea disp. art. 374 şi 396 alin. 10 C.pr.pen.,
având ca efect reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii ca urmare a admiterii cererii
inculpatului de judecare a cauzei în procedura simplificată a vinovăţiei.
Raportat la cuantumul pedepsei rezultante Curtea constată că nu este posibil a se face
aplicarea disp. art. 91 C.pen. referitoare la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.
2. Sub aspectul laturii civile au formulat apel părţile civile B., C., D. şi E., solicitând, pe
de o parte, majorarea cuantumului daunelor morale acordate de instanţa de fond, iar pe de altă
parte, acordarea dobânzilor legale de la data producerii accidentului.
Analizând motivul de apel al părţilor civile cu privire la cuantumul daunelor morale
Curtea apreciază că acesta este întemeiat, impunându-se majorarea acestora.
În aprecierea cuantumului daunelor morale Curtea are în vedere toate împrejurările de
natură să producă o suferinţă profundă părţilor civile, respectiv natura relaţiilor dintre victimă
şi părţile civile, acestea fiind părinţii, respectiv bunicii victimei, aşadar rude foarte apropiate
ale victimei, vârsta la care s-a produs decesul victimei (19 ani), culpa exclusivă a inculpatului
în producerea accidentului, modul tragic în care s-a produs decesul victimei.
Problema care se pune constă în cuantumul bănesc la care ar trebui să fie obligat
inculpatul drept compensare pentru pricinuirea acestor suferinţe de ordin moral, cu titlu de
„preţ al durerii suferite” – „pretium doloris” – cunoscut fiind faptul că astfel de prejudicii nu
pot fi susceptibile de evaluare bănească, precum cele de ordin patrimonial. Chiar dacă, în raport
cu natura acestor daune, nepatrimoniale, stabilirea cuantumului lor presupune şi luarea în
considerare a unor elemente de apreciere, neverificabile nemijlocit prin elemente probatorii,
ceea ce impune şi existenţa unei anumite eventualităţi de aproximare, pentru limitarea efectelor
unei atari eventualităţi este, totuşi, necesar să fie avute în vedere anumite criterii de determinare
a valorii prejudiciului moral real suferit, cum sunt consecinţele negative, certe, însă nu
palpabile suportate de cel în cauză în plan fizic şi psihic, importanţa valorilor lezate şi gradul
de afectare a acestora, intensitatea cu care au fost percepute urmările vătămării.
Cât priveşte compensaţia bănească care se acordă cu titlu de daune morale, este de
evidenţiat faptul că aceasta este destinată a atenua, a alina suferinţa psihică a părţii civile ca
urmare a suferinţelor fizice şi psihice trăite, iar suma acordată trebuie să aibă efect
compensatoriu, fără ca ea să se transforme în amendă excesivă pentru autorul daunelor şi nici
în venituri nejustificate pentru victimă, care să ducă la o îmbogăţire fără justă cauză, regulile
de evaluare a prejudiciului moral impunându-se a fi unele care să asigure o satisfacţie morală
pe baza unei aprecieri în echitate.
În consecinţă, instanţa de control judiciar apreciază suma de 80.000 lei pentru părţile
civile B. şi C. cu titlu de daune morale, şi suma de 40.000 de lei pentru părţile civile D. şi E.
cu titlu de daune morale, apare ca echitabilă pentru a compensa suferinţele psihice ale acestora
cauzate de decesul fiului, şi respectiv nepotului lor.
Analizând motivul de apel al părţilor civile vizând acordarea dobânzilor legale de la data
producerii accidentului, Curtea îl apreciază ca neîntemeiat.
Este adevărat că potrivit art. 1381 alin. 1 şi 2 Cod civil orice prejudiciu dă drept la
reparaţie, iar dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, iar potrivit art. 1523
alin. 2 lit. e Cod civil debitorul se află de drept în întârziere când obligaţia se naşte din săvârşirea
unei fapte ilicite extracontractuale, însă creanţa creditorului (în speţă părţile civile) constând în
despăgubirile morale pe care debitorul (în speţă inculpatul) trebuie să le plătească cu titlu de
despăgubiri materiale devine certă, lichidă şi exigibilă la momentul rămânerii definitive a
hotărârii de condamnare.
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Potrivit art. 1535 Cod civil în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă,
creditorul are dreptul la daune moratorii de la scadenţă până la momentul plăţii, în cuantumul
convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească un prejudiciu.
Ori, în prezenta cauză, scadenţa menţionată în disp. art. 1535 Cod civil de la care curg
daunele moratorii este cea a rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, şi nu de la data
producerii accidentului rutier.
Tot sub aspectul laturii civile a formulat apel şi Biroul Asiguratorilor de Autovehicule
din România, considerând că în mod nelegal a fost obligat la plata daunelor materiale către
părţile civile Spitalul Județean de Urgență şi Serviciul de Ambulanţă Județean, inculpatul fiind
cel care ar fi trebui să fie obligat la plata acestor despăgubiri.
Curtea apreciază critica părţii responsabile civilmente Biroul Asiguratorilor de
Autovehicule din România ca fiind întemeiată pentru următoarele considerente.
În motivarea obligării Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România la plata
daunelor către părţile civile instanţa de fond a făcut referire la disp. Legii 136/1995 privind
asigurările şi reasigurările în România. Or, această lege a fost abrogată la data intrării în vigoare
a Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudiciile produse
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, acest ultim act normativ fiind aplicabil în speţă,
ca urmare a faptului că aceasta era legea în vigoare la data producerii accidentului rutier ce face
obiectul prezentei cauze.
Art. 33 din Legea 132/2017 reglementează atribuţiile BAAR în calitate de organism de
plată a despăgubirilor, stabilindu-se că BAAR acordă despăgubiri, printre altele, şi în situaţia
în care vehiculul sau tramvaiul a fost identificat, dar nu era asigurat pentru RCA, în acest caz
acordându-se despăgubiri atât pentru daune materiale, cât şi pentru vătămarea integrităţii
corporale sau sănătăţii ori pentru deces.
Potrivit art. 33 alin. 4 din Legea 132/2017 nicio entitate care a compensat în orice fel
persoanele prejudiciate sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciile suferite, inclusiv
servicii medicale, în baza unor contracte încheiate ori în baza legii, nu are dreptul să solicite de
la BAAR recuperarea cheltuielilor efectuate.
Prin urmare, art. 33 alin. 4 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,
exclude posibilitatea obligării BAAR la plata despăgubirilor constând în contravaloarea
serviciilor medicale suportate de părţile civile Spitalul Județean de Urgență şi Serviciul de
Ambulanţă ca urmare a îngrijirilor medicale şi a transportului oferit în baza legii victimei F. Cu
privire la aceste prejudicii nu mai subzistă calitatea de partea responsabilă civilmente a BAAR,
astfel încât se reactivează obligaţia inculpatului de a achita aceste despăgubiri în baza
răspunderii civile delictuale.
Curtea apreciază ca nelegală Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de
08.01.2019 întrucât prin această încheiere instanţa s-a pronunţat asupra acţiunii civile formulate
de Serviciul de Ambulanţă Județean, or soluţia asupra acţiunii civile formulate de o parte în
cauză nu intră în noţiunea de eroare materială prev. de art. 278 C.pr.pen..
Ulterior motivării Sentinţei penale nr. 608 din 20.12.2018 a Judecătoriei Suceava
instanţa de fond a pronunţat Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 08.01.2019
prin care în temeiul art. 278 Cod pr.pen. a îndreptat eroarea materială strecurată în cuprinsul
minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 608 din data de 20.12.2018 pronunţată de
Judecătoria Suceava în dosarul nr. .../314/2018, în sensul că se menţionează în mod corect
următoarele: „În temeiul art. 25 alin.1 rap. la art. 397 C.pr.pen., coroborat cu art. 1357 C.civ.,
art.49, art.50, art.55 din Legea nr.136/1995 şi art. 26 alin.1 lit. a din Ordinul nr. 14/2011 emis
de Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, admite în parte acţiunea civilă
formulată de părţile civile B., C., D., E., Spitalul Județean de Urgență şi Serviciul de Ambulanţă
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Județean.” în loc de „În temeiul art. 25 alin.1 rap. la art. 397 C.pr.pen., coroborat cu art. 1357
C.civ., art.49, art.50, art.55 din Legea nr.136/1995 şi art. 26 alin.1 lit. a din Ordinul nr. 14/2011
emis de Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, admite în parte acţiunea civilă
formulată de părţile civile B., C., D., E. și Spitalul Județean de Urgență”
În motivarea încheierii s-a arătat că în minuta sentinţei penale nr. 608/20.12.2018 în
paragraful în care s-a pronunţat cu privire la acţiunile civile formulate în cauză instanţa a omis
să menţioneze şi partea civilă Serviciul de Ambulanţă Județean.
Raportat la toate aceste argumente, în baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen. Curtea va
respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul A. împotriva Sentinţei penale nr. 608 din
20.12.2018 a Judecătoriei Suceava pronunţată în dosarul nr. 6780/314/2018.
În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. Curtea îl va obliga pe inculpatul apelant să plătească
statului suma de 200 de lei cheltuieli judiciare din apel.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen. Curtea va admite apelurile declarate de părţile
civile B., C., D. şi E., precum şi apelul declarat de partea responsabilă civilmente Biroul
Asigurătorilor de Autovehicule din România împotriva Sentinţei penale nr. 608 din 20.12.2018
a Judecătoriei Suceava pronunţată în dosarul nr. ../314/2018, va desfiinţa în totalitate Încheierea
de îndreptare a erorii materiale din data de 08.01.2019, şi în parte Sentinţa penală nr. 608 din
20.12.2018 a Judecătoriei Suceava pronunţată în dosarul nr. ../314/2018, în ceea ce priveşte
latura penală numai cu privire la gradul de culpă reţinut în sarcina inculpatului A., şi în totalitate
în ceea ce priveşte latura civilă, şi, în rejudecare, va constata culpa exclusivă a inculpatului A.
în producerea accidentului rutier din data de 04.07.2018.
Totodată, în baza art. 25 alin. 1 rap. la art. 397 C.pr.pen. coroborat cu art. 1357 Cod civil,
art. 1391 Cod civil şi art. 1392 Cod civil, art. 33 alin. 1 lit. a, alin. 5 şi 7 din Legea 132/2017
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudiciile produse terţilor prin
accidente de vehicule şi tramvaie Curtea va admite în parte acţiunea civilă formulată de părţile
civile B., C., D. şi E., şi va obliga partea responsabilă civilmente Biroul Asigurătorilor de
Autovehicule din România, la plata către partea civilă B. a sumei de 20.000 de lei cu titlu de
daune materiale şi a sumei de 80.000 de lei cu titlu de daune morale, la plata către partea civilă
C. a sumei de 80.000 de lei cu titlu de daune morale, la plata către partea civilă D. a sumei de
40.000 de lei cu titlu de daune morale şi la plata către partea civilă E. a sumei de 40.000 de lei
cu titlu de daune morale, precum şi la plata către cele patru părţi civile a dobânzii legale de la
data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la data achitării integrale a debitelor.
În baza art. 25 alin. 1 rap. la art. 397 C.pr.pen. coroborat cu art. 1357 Cod civil şi art. 33
alin. 4 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, Curtea va admite acţiunea
civilă formulată de partea civilă Spitalul Județean de Urgență şi va obliga pe inculpatul A. la
plata către partea civilă Spitalul Județean de Urgență a sumei de 2.625,96 lei cu titlul de daune
materiale reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea victimei F.
În baza art. 25 alin. 1 rap. la art. 397 C.pr.pen. coroborat cu art. 1357 Cod civil şi art. 33
alin. 4 din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudiciile produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, Curtea va admite acţiunea
civilă formulată de partea civilă Serviciul de Ambulanţă Județean şi va obliga pe inculpatul A.
la plata către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Județean a sumei de 1.369 lei cu titlul de
daune materiale reprezentând cheltuieli de transport a victimei F..
Ca efect al soluţiei de condamnare, în baza art. 241 alin. 1 lit. c C.pr.pen. Curtea va
constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul A.
prin Încheierea din data de 29.11.2018 pronunţată în dosarul nr. .../314/2018/a3, şi rămasă
definitivă prin necontestare la data de 01.12.2018.
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18. Nepronunţarea instanţei de fond pe schimbarea de încadrare juridică pusă în
discuţie nu poate fi remediată în calea de atac a inculpatului, în lipsa apelului formulat de
Ministerul Public, în situaţia în care ar însemna o agravare a situaţiei în propria cale de
atac.
Modul în care trebuie exprimat de către inculpat acordul de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunităţii.
Rezumat:
În ceea ce priveşte încadrarea juridică dată faptelor, Curtea reţine că sentinţa apelată
este nelegală sub aspectul nepronunţării instanţei de fond pe schimbarea de încadrare juridică
pusă în discuţie şi să se reţină incidenţa dispoziţiilor art.229 alin.2 lit.b C.pen. însă, în lipsa
apelului formulat de Ministerul Public, acest aspect nu poate fi remediat în calea de atac a
inculpatului, întrucât ar însemna o agravare a situaţiei în propria cale de atac şi ar contraveni
dispoziţiilor exprese ale art.418 C.pr.pen.
Acordul infractorului în sensul că este de acord să presteze o muncă neremunerată în
folosul comunităţii trebuie să fie manifestat expres în faţa instanţei de judecată sau să fie
consemnat într-un înscris autentic, neputând fi dedus din alte împrejurări şi acte ale
inculpatului.
(Decizia nr. 489 din 17.05.2019, dosar nr. 7681/314/2016)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 304 din data de 13.06.2018, pronunţată de Judecătoria Suceava
în dosar nr.7681/314/2016, în baza art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b, d şi e C.pen. cu aplicarea
art. 77 lit. d C.pen. a fost condamnat inculpatul A., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de „furt calificat”.
În baza art. art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen. a fost condamnat
acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”.
În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din C.pen., s-au contopit pedepsele aplicate
inculpatului A., urmând ca acesta să execute pedeapsa de 1 an 1 lună închisoare, formată din
pedeapsa principală de 1 an închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime,
respectiv1 lună închisoare.
În baza art. 72 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24
de ore, din 17.09.2015, ora 20.25 până la data de 18.09.2015, ora 20.25.
În baza art. 114 alin. 1, art. 120 şi art. 129 C.pen., s-a aplicat inculpatului minor B., o
singură măsură educativă, asistarea zilnică pentru o durată de 4 luni, pentru săvârşirea
infracţiunilor de furt calificat”, prev. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b, d şi e C.pen. şi
“distrugere”, prev. de art. 253 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen., sub
supravegherea Serviciului de Probaţiune.
În baza art. 121 alin. 1 C.pen. s-a impus minorului următoarele obligaţii pe durata
executării măsurii educative: să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;
să se prezinte la Serviciul de Probaţiune la datele fixate de către acesta; să nu se apropie şi să
nu comunice cu coinculpatul A.
S-a luat act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. au fost obligaţi fiecare dintre inculpaţi la plata sumei
de câte 600 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta, din care suma de 250
lei pentru faza de urmărire penală.
În baza art. 274 alin. 6 C.pr.pen. onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu au rămas în
sarcina statului şi s-a dispus avansarea din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului
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Suceava, respectiv sumele de câte 360 lei reprezentând onorariul avocaţilor desemnaţi pentru
inculpaţi în cursul judecăţii în primă instanţă.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Suceava a reţinut că prin rechizitoriul nr.
4650/P/2015 din data de 01.09.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava s-a dispus
trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor A., pentru săvârşirea infracţiunilor de
furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b), d) şi e) C.pen. şi de distrugere,
faptă prev. de art. 253 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 77 lit. d)
C.pen. şi B., pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin.1, art.
229 alin. 1 lit. b), d) şi e) C.pen. şi de distrugere, faptă prev. de art. 253 alin. 1 C.pen., ambele
cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 113 alin. 3 C.pen.
Cauza a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 27.09.2016 sub numărul ....
În fapt, în actul de sesizare s-a arătat că la data de 16.09.2015, inculpatul B. s-a deplasat
de la locuinţa sa din localitatea E. către comuna F. cu scopul de a-l transporta cu scuterul pe
numitul C. la locuinţa concubinei sale, martora D. Ajungând în comuna F., inculpatul B.
împreună cu numitul C. au mers la o terasă din centrul localităţii unde s-au întâlnit cu inculpatul
A. şi împreună au consumat băuturi alcoolice, aspecte care au rezultat din declaraţia
inculpatului B. , coroborată cu declaraţia inculpatului A.
Ulterior, în cursul aceleiaşi zile, în jurul orei 22:30, la locuinţa martorei D. a ajuns
inculpatul B. împreună cu concubinul acesteia, numitul C., la scurt timp sosind şi inculpatul A..
La iniţiativa acestuia din urmă, cei doi inculpaţi s-au deplasat cu scuterul către o terasă din
centrul comunei F. cu scopul de a achiziţiona o sticlă de bere, după care s-au întors la locuinţa
martorei D., unde au consumat alcool împreună cu numitul C. până în jurul orei 23:30, după
cum a rezultat din depoziţia martorei D. Din acelaşi mijloc de probă a rezultat că inculpatul A.
avea asupra sa o tabletă marca Acer pe care a scăpat-o pe beton şi a spart-o.
În cursul nopţii, după ce au plecat de la locuinţa martorei D., inculpaţii A. şi B. au
convenit să sustragă bunuri dintr-un magazin din zona .., comuna F., în scopul obţinerii unor
sume de bani. Astfel, inculpaţii s-au deplasat cu scuterul condus de inculpatul B. până în zona
.., după care s-au deplasat pe jos până la magazinul mixt aparţinând S.C. G. S.R.L. Odată ajunşi
în faţa magazinului, inculpatul B. a distrus felinarele care luminau terasa magazinului, ajutat
fiind de celălalt inculpat, apoi cei doi, după ce au localizat sistemul de alarmă poziţionat la
exteriorul clădirii, folosindu-se de o scară, l-au scos din funcţiune. Ulterior, cei doi inculpaţi au
rupt o bucată de lemn dintr-o bancă cu ajutorul căreia au forţat uşa de acces în magazin,
inculpatul B. a introdus bucata de lemn între uşă şi toc, în timp ce inculpatul A. a forţat uşa de
acces prin împingere, împrejurări care au rezultat din coroborarea declaraţiilor inculpaţilor A.
şi B. Din aceleaşi mijloace de probă coroborate a reieşit că, după ce au pătruns în incinta
magazinului, cei doi inculpaţi au distrus dispozitivul care activa sistemul de alarmă din interior,
după care folosindu-se de tableta inculpatului A. pentru a lumina încăperea şi de nişte saci
confecţionaţi din plasă, expuşi spre vânzare, au procedat la sustragerea de bunuri alimentare şi
industriale, au depozitat bunurile în saci, după care au transportat o parte din saci în şanţul din
proximitatea magazinului, ceilalţi fiind abandonaţi în interiorul magazinului.
Fiind sesizat de dispeceratul firmei de pază ...., reprezentantul persoanei vătămate,
numitul H., însoţit de soţia sa, I. s-au deplasat la faţa locului, iar în lumina farurilor
autoturismului au observat în incinta magazinului două persoane de sex masculin, care
remarcând prezenţa acestora au fugit abandonând lucrurile sustrase, aspecte care au reieşit din
coroborarea declaraţiilor persoanelor vătămate H.şi I., confirmate şi de susţinerile inculpaţilor.
În incinta magazinului au fost identificaţi un număr de 3 (trei) saci din plasă de culoare
portocalie conţinând produse alimentare şi industriale, iar în şanţul aflat în proximitatea
magazinului un număr de 2 (doi) saci de plasă în care se aflau obiecte de îmbrăcăminte şi
produse congelate, după cum reiese din procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa

318

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

fotografică privind aspectele fixate şi urmele ridicate din data de 17.09.2015, coroborate cu
declaraţia persoanei vătămate I. şi declaraţia persoanei vătămate H. Pe tejgheaua pe care se afla
casa de marcat a fost identificată o tabletă marca Acer, cu display-ul spart, aparţinând
inculpatului A., împrejurare care a rezultat din raportul de constatare criminalistică nr. 216.541
din data de 06.10.2015, coroborat cu depoziţia martorei D. şi confirmate prin declaraţia
inculpatului A. Conform dovezii de predare-primire din data de 28.09.2015, tableta marca Acer
a fost restituită inculpatului A. în starea în care a fost găsită la locul săvârşirii infracţiunilor.
Cu prilejul efectuării procedeului probatoriu al cercetării la faţa locului, au fost prelevate
urmare papilare, din concluziile raportului de constatare criminalistică nr. 216.541 din data de
06.10.2015 rezultând că fragmentul de urmă papilară ilustrat în foto. 3, ridicat de pe uşa de
acces – parte exterioară a fost creat de palma stângă a inculpatului B., fragmentele de urme
papilare ilustrate în foto nr. 4 a şi b ridicate de pe uşa de acces-parte exterioară au fost create de
degetele de la mâna dreaptă a inculpatului A., iar fragmentele de urme papilare ilustrate în foto.
11,12, ridicate de pe tableta Acer au fost create de degetul de la mâna dreaptă a inculpatului A..
Fiind audiat în calitate de suspect şi ulterior în calitate de inculpat, A. a recunoscut
săvârşirea infracţiunii de furt calificat, însă referitor la infracţiunea de distrugere a arătat că
inculpatul B. a distrus cele 4 (patru) felinare care iluminau terasa magazinului.
Fiind audiat în calitate de inculpat, B. a recunoscut săvârşirea infracţiunii de furt
calificat, însă cu privire la infracţiunea de distrugere a celor patru felinare a arătat că, deşi iniţial
el a fost cel care a procedat la spargerea bunurilor, a făcut-o la îndemnul inculpatului A., care
ulterior a contribuit şi el la distrugerea sistemelor de iluminat.
În ceea ce priveşte prejudiciul cauzat, iniţial reprezentantul persoanei vătămate, H.,
administrator al SC G. SRL şi co-administratorul I. s-au constituit parte civilă pentru suma de
5.000 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a sustragerii bunurilor şi a distrugerilor
provocate în aceeaşi împrejurare. Ulterior, la data de 08.10.2015, co-administratorul I. a revenit
şi a arătat că prejudiciul cauzat ca urmare a sustragerii bunurilor este în cuantum de 1.415,23
lei, însă fiind recuperat în integralitate, înţelege să renunţe la pretenţiile civile formulate.
În ceea ce priveşte prejudiciul cauzat ca urmare a distrugerilor provocate, conform
facturii nr. 94/19.03.2015, valoarea de achiziţie a uşii de acces este de 600 lei, manopera ca
urmare a înlocuirii fiind de 200 lei, iar valoarea de achiziţie a celor 4 lampadare de iluminat
este de 200 lei, cu manopera aferentă de 100 lei. Referitor la repararea sistemului de alarmă în
valoare de 2.232 lei, conform facturii de achiziţie nr. .., înlocuirea componentelor distruse şi
readucerea în stare de funcţionare au cauzat un prejudiciu de 434 lei, potrivit facturii nr.
1537/21.09.2015 şi 124 lei, conform facturii nr. 1383/18.09.2015. Cu toate acestea, potrivit
înscrisului depus la dosaer, reprezentantul persoanei vătămate înţelege să renunţe la pretenţiile
civile formulate.
Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare cu privire la această faptă a fost
susţinută pe următorul material probator: ....
Prin încheierea Camerei de Consiliu din data de 16.11.2016, pronunţată în dosarul nr.
7681/314/2016/a1, rămasă definitivă prin necontestare la data de 12.12.2016, judecătorul de
Cameră Preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 4650/P/2015
din data de 01.09.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava privind pe inculpaţii A.
şi B. precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a
dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi.
În faza de judecată inculpatul A. a beneficiat de asistenţa juridică a apărătorului
desemnat din oficiu, avocat.. (delegaţie .....), iar inculpatul B. a beneficiat de asistenţa juridică
a apărătorului desemnat din oficiu, avocat .. (delegaţie ....).
Persoana vătămată H. a beneficiat de asistenţa juridică a apărătorului ales, avocat ...
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În cursul cercetării judecătoreşti, au fost administrate următoarele mijloace de probă:
declaraţia persoanei vătămate I.; declaraţia persoanei vătămate H.; declaraţiile martorului D.
În cauză nu s-a putut proceda la audierea inculpaţilor, deoarece din conţinutul proceselor
verbale de punere în executare a mandatelor de aducere emise pe numele acestora a rezultat că
A. este plecat la muncă în Portugalia iar B. este plecat la muncă în Germania, nefiind cunoscută
data când revin în ţară.
Din oficiu, instanţa de fond a dispus întocmirea de către Serviciul de Probaţiune a unui
referat de evaluare cu privire la inculpatul B., minor la data săvârşirii faptei. De asemenea, a
dispus emiterea unor adrese către ANAF şi ITM pentru a comunica dacă inculpaţii A. şi B.
figurează cu contract de muncă sau cu venituri pentru a fi citaţi la locul de muncă în
eventualitatea în care se identifică angajatori şi către IGPR pentru a comunica dacă figurează
reţinuţi, arestaţi sau încarceraţi în centrele de reţinere din ţară, respectiv verificarea în baza de
date ANP pentru a vedea dacă sunt încarceraţi pe teritoriul României, răspunsurile comunicate
de aceste instituţii fiind ataşate la dosar.
La termenul din 12 martie 2018, instanţa de fond, din oficiu, în temeiul art. 386
C.pr.pen., a pus în discuţie schimbarea de încadrare juridică a faptelor pentru care au fost trimişi
în judecată inculpaţii, în sensul reţinerii şi elementului circumstanţial al violării sediului
profesional, având în vedere că inculpaţii au pătruns, fără drept, în incinta sediului unei societăţi
comerciale, în care se desfăşura activitatea acesteia în afara programului şi fără consimţământul
administratorului.
La dosarul cauzei s-au ataşat fişele de cazier ale inculpaţilor A. şi B.
Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi
penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:
La data de 17.09.2015, în jurul orei 02:35, inculpatul major A. şi inculpatul minor B. au
pătruns prin distrugerea uşii de acces şi a sistemului de alarmă în magazinul S.C. G S.R.L., de
unde au sustras mai multe bunuri alimentare şi industriale cauzând un prejudiciu estimat la
valoarea de 5.000 lei, iar în aceleaşi împrejurări au distrus sistemul de iluminat al terasei
magazinului constând în patru felinare.
În concret, la data 16.09.2015, inculpatul B. s-a întâlnit la o terasă din centrul comunei
F. cu inculpatul A. şi împreună au consumat băuturi alcoolice. Ulterior cei doi au continuat să
consume băuturi alcoolice la locuinţa martorei D., împreună cu concubinul acesteia, aşa cum a
rezultat din depoziţia martorei D., martoră ce a indicat de asemenea că inculpatul A. avea asupra
sa o tabletă marca Acer pe care a scăpat-o pe beton şi a spart-o.
În cursul nopţii, după ce au plecat de la locuinţa martorei D., inculpaţii A. şi B. au
convenit să sustragă bunuri din magazinul mixt aparţinând S.C. G. S.R.L. din zona .., comuna
F., în scopul obţinerii unor sume de bani. Inculpatul B. a distrus felinarele care luminau terasa
magazinului, ajutat fiind de celălalt inculpat, apoi cei doi, după ce au localizat sistemul de
alarmă poziţionat la exteriorul clădirii, folosindu-se de o scară, l-au scos din funcţiune. Ulterior,
au rupt o bucată de lemn dintr-o bancă cu ajutorul căreia au forţat uşa de acces în magazin,
inculpatul B. a introdus bucata de lemn între uşă şi toc, în timp ce inculpatul A. a forţat uşa de
acces prin împingere, împrejurări care au rezultat din coroborarea declaraţiilor inculpaţilor A.
Fiind sesizat de dispeceratul firmei de pază ..., reprezentantul persoanei vătămate,
numitul H., însoţit de soţia sa, I. s-au deplasat la faţa locului, iar în lumina farurilor
autoturismului au observat în incinta magazinului două persoane de sex masculin, care
remarcând prezenţa acestora au fugit abandonând lucrurile sustrase, aspecte care au reieşit din
coroborarea declaraţiilor persoanelor vătămate, confirmate şi de susţinerile inculpaţilor.
În incinta magazinului au fost identificaţi un număr de 3 (trei) saci din plasă de culoare
portocalie conţinând produse alimentare şi industriale, iar în şanţul aflat în proximitatea
magazinului un număr de 2 (doi) saci de plasă în care se aflau obiecte de îmbrăcăminte şi
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produse congelate, după cum a reieşit din procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa
fotografică privind aspectele fixate şi urmele ridicate din data de 17.09.2015, coroborate cu
declaraţiile persoanelor vătămate. Pe tejgheaua pe care se afla casa de marcat a fost identificată
o tabletă marca Acer, cu display-ul spart, aparţinând inculpatului A., împrejurare care a rezultat
din raportul de constatare criminalistică nr. 216.541 din data de 06.10.2015, coroborat cu
depoziţia martorei D. şi confirmate prin declaraţia inculpatului A.. Conform dovezii de predareprimire din data de 28.09.2015, tableta marca Acer a fost restituită inculpatului A. în starea în
care a fost găsită la locul săvârşirii infracţiunilor.
Cu ocazia cercetării la faţa locului au fost prelevate urmare papilare, iar din concluziile
raportului de constatare criminalistică nr. 216.541 din data de 06.10.2015 rezultând că
fragmentul de urmă papilară ilustrat în foto. 3, ridicat de pe uşa de acces – parte exterioară a
fost creat de palma stângă a inculpatului B., fragmentele de urme papilare ilustrate în foto nr. 4
a şi b ridicate de pe uşa de acces-parte exterioară au fost create de degetele de la mâna dreaptă
a inculpatului A., iar fragmentele de urme papilare ilustrate în foto. 11 şi 12, ridicate de pe
tableta Acer au fost create de degetul de la mâna dreaptă a inculpatului A..
În consecinţă, întregul probatoriu administrat a dovedit dincolo de orice îndoială
rezonabilă săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunilor de care sunt acuzaţi. De altfel, prin
declaraţiile date în cursul urmăririi penale aceştia au recunoscut săvârşirea infracţiunii de furt
calificat. Cu privire la infracţiunea de distrugere, deşi inculpatul A. a negat participarea la
săvârşirea acesteia, instanţa de fond a reţinut că cei doi inculpaţi au acţionat împreună, au stabilit
de comun acord să scoată din funcţiune sistemul de alarmă şi să anihileze iluminatul din zonă,
pentru a putea acţiona în condiţii favorabile, astfel că toate demersurile au fost efectuate
împreună, în calitate de coautori. De asemenea, din declaraţia inculpatului B. a rezultat că iniţial
el a fost cel care a procedat la spargerea bunurilor, însă şi inculpatul A. a contribuit ulterior la
distrugerea sistemelor de iluminat.
În ceea ce priveşte prejudiciul cauzat, iniţial reprezentanţii persoanei vătămate s-au
constituit parte civilă pentru suma de 5.000 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a
sustragerii bunurilor şi a distrugerilor provocate în aceeaşi împrejurare. Ulterior, la data de
08.10.2015, co-administratorul I. a revenit şi a arătat că prejudiciul cauzat ca urmare a
sustragerii bunurilor este în cuantum de 1.415,23 lei, însă fiind recuperat în integralitate prin
restituirea bunurilor, înţelege să renunţe la pretenţiile civile formulate. Şi în faţa instanţei cei
doi reprezentanţi ai părţii civile au indicat că nu mai au nici un fel de pretenţii faţă de inculpaţi,
chiar dacă au suportat din fonduri proprii reparaţiile sistemului de alarmă, a uşii de acces şi ale
celor 4 lampadare.
În consecinţă, faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de
furt calificat”, prev. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b, d şi e C.pen. şi “distrugere”, prev.
de art. 253 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 77 lit. d C.pen., pentru
inculpatul A. şi pentru inculpatul minor B. infracţiunile de “furt calificat”, prev. de art. 228
alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b, d şi e C.pen. şi “distrugere”, prev. de art. 253 alin. 1 C.pen., ambele
cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 113 alin. 3 C.pen..
La stabilirea şi individualizarea pedepselor aplicate inculpatului A., instanţa de fond a
avut în vedere circumstanţele generale de individualizare aşa cum sunt enunţate de dispoziţiile
art. 74 C.pen., reţinând gravitatea faptelor, împrejurarea că inculpatul mai este cercetat pentru
alte fapte şi a beneficiat în mod repetat de aplicarea unor sancţiuni administrative pentru
infracţiuni contra patrimoniului, iar prejudiciul cauzat a fost recuperat doar ca urmare a
surprinderii în flagrant, fără ca persoana vătămată să fi fost despăgubită pentru distrugerile
cauzate. De asemenea s-a avut în vedere atitudinea sinceră a inculpatului care a recunoscut
săvârşirea faptei şi vârsta tânără a acestuia, considerente pentru care pedepsele aplicate vor fi
la nivelul minimului special al pedepsei închisorii, cu executarea efectivă a acesteia întrucât
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faţă de lipsa consimţământului pentru prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii
nu este posibilă recurgerea la modalităţi alternative de individualizare a executării.
În ceea ce priveşte inculpatul minor B. s-au avut în vedere tot dispoziţiile art. 114
raportat la art. 74 C.pen., precum şi conţinutul referatului de evaluare, instanţa de fond dând
curs recomandării Serviciului de Probaţiune de aplicare a măsurii educative neprivative a
asistării zilnice.
În consecinţă, în baza art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b, d şi e C.pen. cu aplicarea art.
77 lit. d C.pen. l-a condamnat pe inculpatul A., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de „furt calificat” şi în baza art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen.
la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”.
În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din C.pen., s-au contopit pedepsele aplicate,
urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an şi 1 lună închisoare, formată din pedeapsa
principală de 1 an închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime, respectiv1 lună
închisoare.
În baza art. 72 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24
de ore, din 17.09.2015, ora 20.25 până la data de 18.09.2015, ora 20.25.
În baza art. 114 alin. 1, art. 120 şi art. 129 C.pen., s-a aplicat inculpatului minor B., o
singură măsură educativă, asistarea zilnică pentru o durată de 4 luni, pentru săvârşirea
infracţiunilor de furt calificat”, prev. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b, d şi e C.pen. şi
“distrugere”, prev. de art. 253 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen., sub
supravegherea Serviciului de Probaţiune.
În baza art. 121 alin. 1 C.pen. s-au impus minorului următoarele obligaţii pe durata
executării măsurii educative: să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională,
să se prezinte la Serviciul de Probaţiune la datele fixate de către acesta, să nu se apropie şi să
nu comunice cu coinculpatul A.
S-a luat act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. a obligat fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte
600 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta, din care suma de 250 lei
pentru faza de urmărire penală şi în baza art. 274 alin. 6 onorariile avocaţilor desemnaţi din
oficiu vor rămâne în sarcina statului şi se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei în fondul
Baroului Suceava, respectiv sumele de câte 360 lei reprezentând onorariul avocaţilor desemnaţi
pentru inculpaţi în cursul judecăţii în primă instanţă.
Împotriva acestei sentinţei, în termen legal, a formulat apel inculpatul A. pentru
motivele expuse oral de către apărătorul ales al acestuia cu ocazia dezbaterilor consemnate pe
larg în partea introductivă a prezentei decizii, vizând, în esenţă, suspendarea sub supraveghere
a executării pedepsei şi, în subsidiar, aplicarea pedepsei amenzii penale.
Procedând la soluţionarea apelul promovat, 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 C.pr.pen., Curtea constată următoarele:
Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe
interpretarea şi analiza judicioasă a probelor administrate în cauză, atât în cursul urmăririi
penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, ajungând în final la concluzia că inculpatul apelant
se face vinovat de comiterea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată.
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 esenţiale ale
cauzei.
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Rezultă, în esenţă, din ansamblul probator la care a făcut referire detaliată prima
instanţă, că la data de inculpatul apelant A. împreună cu inculpatului minor B., la data de
17.09.2015, în jurul orei 02:35, a pătruns prin distrugerea uşii de acces şi a sistemului de alarmă
în magazinul SC G. SRL, de unde a sustras mai multe bunuri alimentare şi industriale cauzând
un prejudiciu estimat la valoarea de 5.000 lei, precum şi fapta inculpatului care, în aceeaşi
împrejurare, a distrus sistemul de iluminat al terasei magazinului constând în patru felinare.
În ceea ce priveşte încadrarea juridică dată faptelor, Curtea reţine că sentinţa apelată este
nelegală sub aspectul nepronunţării instanţei de fond pe schimbarea de încadrare juridică pusă
în discuţie la termenul de judecată din data de 12.03.2018 şi să se reţină incidenţa dispoziţiilor
art.229 alin.2 lit.b C.pen. însă, în lipsa apelului formulat de Ministerul Public, acest aspect nu
poate fi remediat în calea de atac a inculpatului întrucât ar însemna o agravare a situaţiei în
propria cale de atac şi ar contraveni dispoziţiilor exprese ale art.418 C.pr.pen.
Faţă de cele menţionate anterior, Curtea va menţine soluţia de condamnare a
inculpatului apelant pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat prevăzută de art. 228 alin.1,
art. 229 alin. 1 lit. b, d şi e C.pen,. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen. şi de distrugere prevăzută de
art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. d C.pen.
În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate în cauză, Curtea reţine că aceasta
a fost în mod temeinic realizată de către prima instanţă în raport de încadrarea juridică dată
faptelor, avându-se în vedere, conform art. 74 C.pen., împrejurările şi modul de comitere a
infracţiunilor (mai sus descrise), faptul că inculpatul apelant și-a recunoscut parţial faptele
săvârșite, ceea ce denotă că nu a înțeles pe deplin gravitatea celor petrecute, natura şi gravitatea
rezultatului produs (producerea unui prejudiciu în dauna persoanelor vătămate), starea de
pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit,
antecedentelor penale ale apelantului (inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale),
nivelul de educaţie, vârsta (25 de ani la data săvârşirii faptelor), starea de sănătate, situaţia
familială şi socială, Curtea apreciază că în mod corect s-a reţinut de către prima instanţă că
aplicarea unei pedepse de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt şi 3 luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, este pe deplin proporțională cu gravitatea
faptei săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, astfel că nu se impune reindividualizarea.
În concluzie, Curtea apreciază că avertismentul dat inculpatului, prin soluţiile de
condamnare pronunţate, este 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 îi sunt accesibile, are obligaţia de
a le respecta întocmai, de a evita conjuncturile care ar putea-o cantona într-o situaţie contrară
legii, în caz contrar, va răspunde ca şi în cazul de faţă.
În ceea ce priveşte solicitarea inculpatului apelant, prin apărător, de aplicare a unei
pedepse cu amenda penală, Curtea o apreciază ca neîntemeiată în condiţiile în care pentru
săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 C.pen. rap. la art.229 alin.1
lit. b, d şi e C.pen. legiuitorul a prevăzut aplicarea exclusiv a pedepsii închisorii de la 1 la 5 ani.
În ceea ce priveşte solicitarea inculpatului apelant, prin apărător, de suspendare a
executării pedepsei sub supraveghere, Curtea o apreciază ca neîntemeiată nefiind întrunită
cerinţa expresă prevăzută de art.91 alin.1 lit.c C.pen.
Astfel, potrivit art.91 alin.1 C.pen. instanţa poate dispune suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel
mult 3 ani;
b) 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;
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c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii;(…).
Acordul infractorului în sensul că este de acord să presteze o muncă neremunerată în
folosul comunităţii trebuie să fie manifestat expres în faţa instanţei de judecată sau să fie
consemnat într-un înscris autentic, neputând fi dedus din alte împrejurări şi acte ale inculpatului.
Or, în prezenta cauză inculpatul apelant nu s-a prezentat în faţa instanţei de fond şi nici în faţa
instanţei de control judiciar pentru a-şi manifesta acordul expres de a presta muncă
neremunerată în folosul comunităţii.
Totodată, Curtea apreciază că înscrisul depus de inculpatul apelant, prin apărător, la
termenul de judecată din 17.05.2019 nu întruneşte condiţiile legale pentru a fi considerat ca
fiind un înscris autentic, pe de o parte, iar în cuprinsul acestuia A. a arătat că „sunt de acord cu
executarea sentinţei în numerar pe lângă autorităţile publice” ceea ce nu poate fi considerat ca
un acord de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe de altă parte.
Faţă de cele expuse anterior, Curtea, în baza art.421 pct.1 lit. b C.pr.pen., va respinge
apelul declarat de către inculpatul apelant A. împotriva sentinţei penale nr.304 din 13.06.2018
a Judecătoriei Suceava, ca nefondat.
Constatând culpa procesuală a inculpatului apelant, Curtea, în temeiul art.275 alin.2
C.pr.pen., îl va obliga pe acesta să plătească statului suma de 450 lei cu titlu de cheltuieli
judiciare din apel.
19. Noţiunea de motivare a unei sentinţe judecătoreşti. Nelegala citare şi cine o
poate invoca ca motiv de apel. Analizarea legalităţii reconstituirii dreptului de proprietate
unui cetăţean străin asupra unei suprafeţe de teren cu vegetaţie forestieră în anul 2006.
Condiţiile de existenţă a cauzei de impunitate a erorii prevăzută de art. 30 C.pen.
Rezumat:
Motivarea unei hotărâri judecătoreşti reprezintă un aspect important în privinţa
echitabilităţii procesului penal. Noţiunea de proces echitabil impune condiţia ca o instanţă
care a motivat pe scurt o hotărâre să fie analizat în mod real problemele esenţiale care i-au
fost supuse atenţiei. Sub aspectul dreptului la un proces echitabil, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a reafirmat în jurisprudenţa sa – cauza Boldea contra României şi cauza
Albina contra României, principiile dezvoltate reamintind că articolul 6 paragraful I din
Convenţie impune în sarcina instanţelor obligaţia de a analiza efectiv motivele, argumentele şi
probele, fără ca aceasta să impună o motivare în detaliu pentru fiecare argument invocat.
Deşi obligativitatea instanţelor de a-şi motiva hotărârile adoptate nu rezultă din textul
Convenţiei Europene, instanţa europeană justifică această necesitate prin dreptul părţilor de
a le fi examinate efectiv argumentele şi mijloacele de probă administrate, enunţarea
problemelor de drept şi de fapt, pe care judecătorul s-a întemeiat, trebuind să-i permită
justiţiabilului să aprecieze şansele de succes ale unui apel, aşa cum se arată în hotărârile
CEDO Van der Hurk contra Olandei, şi Hadjianastassiou contra Greciei din 16 decembrie
1992, hotărârea CEDO Albina contra României nr. 4/2005 şi Dumitru contra României din
2004 în care se relevă textual că „lipsa motivării unei hotărâri îl privează pe petiţionar
(inculpat) de echitate, ceea ce atrage încălcarea art 6 par 1”.
Potrivit art.421 punctul 2 lit.b C.pr.pen., aşa cum a fost modificat prin OUG nr.18/2016,
instanţa de control judiciar desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de
către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată pentru motivul că judecarea cauzei la acea
instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a fost în imposibilitate
de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate, invocată de acea parte.
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Art.52 alin.2 C.pr.pen. statuează că în procesul penal chestiunea prealabilă se judecă de către
instanţa penală, potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi
aparţine acea chestiune. Din coroborarea textelor de lege menţionate anterior rezultă că este
real faptul că judecata cauzei poate avea loc doar în prezenţa părţilor legal citate, însă
solicitarea de a se desfiinţa sentinţa unei instanţe pe motiv că o parte nu a fost legal citată
trebuie să fie făcută de către partea care a fost prejudiciată de acest viciu (adică partea din
proces care nu a fost legal citată) şi nu de către orice parte din cauză.
Scopul avut în vedere de legiuitor a fost acela de a oferi persoanei prejudiciate prin
necitarea sa un remediu ca apărările sale să fie în mod efectiv analizate de către prima instanţă
şi să beneficieze de un dublu grad de jurisdicţie şi nu să permită oricărui participant la proces
să obţină, în cazul în care este nemulţumit de soluţia primei instanţe, rejudecarea cauzei sale
şi, implicit, tergiversarea pronunţării unei soluţii definitive.
Potrivit art. 44 alin.2 din Constituţia României cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi
dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea
României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte,
pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire
legală.
Aşadar, la nivelul anului 2006, an în care numitul (...) a formulat cerere de reconstituire
a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren în discuţie şi când i s-a reconstituit acest
drept, România nefiind aderată la Uniunea Europeană, cetăţenii străini puteau dobândi dreptul
de proprietate asupra terenurilor doar prin moştenire legală.
Invocarea cauzei de impunitate prevăzută de art.30 C.pen. referitoare la eroarea de
drept izvorâtă din faptul că inculpatul nu avea cunoştinţe juridice vine în contradicţie cu
apărarea că inacţiunea inculpatului s-a datorat unei practici judiciare contradictorii, această
din ultimă susţinere presupunând că apelantul, nu doar avea cunoştinţe în domeniul juridic,
dar şi cunoştea practica instanţelor române în ceea ce priveşte aplicarea legilor fondului
funciar.
Instanţa de control judiciar reţine că, potrivit art.30 alin.1 C.pen. actual, nu constituie
infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii
acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul
penal al faptei.
Deciziile nr.405/2016 şi nr.392/2017 ale Curţii Constituţionale a României nu au
caracterul de a dezincrimina infracţiunea de abuz în serviciu, ci reprezintă decizii de
interpretare care arată faptul că infracţiunea prevăzută de art.248 C.pen. din 1969 există doar
dacă inculpatul a încălcat legislaţia primară în desfăşurarea activităţii sale de serviciu şi prin
aceasta a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat
ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia.
(Decizia nr. 571/ 05.06.2019, dosar nr.2938/40/2015*)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 85 din data de 22.06.2018 a Tribunalului Botoşani, în temeiul
art.396 alin.1,2 din C.pr.pen. a fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de
abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în forma continuată, dacă funcţionarul public
a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, infracţiune prevăzută de art.297 alin.1
din C.pen. raportat la art.309 din C.pen. şi art.13 ind.2 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.35
alin.1, art.36 alin.1 din C.pen., art.5 din C.pen., la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare.
În temeiul art.297 alin.1 din C.pen. raportat la art.67 alin.1,2 din C.pen. s-a aplicat
inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a,
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b din 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, pe o durată de 2 ani de
la data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii.
În baza art.65 din C.pen. s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din 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, pedeapsă ce se execută din momentul rămânerii definitive a
hotărârii şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată sau considerată ca
executată.
S-a admis acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Regia Naţională a Pădurilor
– Romsilva, Direcţia Silvică B şi, în baza art.397 alin.1 din C.pr.pen. raportat la art.1357 din
C.civ., a fost obligat inculpatul A. să plătească părţii civile despăgubiri în cuantum de 2.477.232
lei (din care 2.439.450 lei reprezintă preţul terenului achiziţionat de partea civilă).
Au fost menţinute măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr.1319/P/2009 din 16
iunie 2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani constând în aplicarea sechestrului
asigurator ipotecar asupra bunurilor imobile deţinute de inculpatul A.:
- imobil în suprafaţă de 56,17 m.p. şi anexă 14 m.p., conform contractului de vânzarecumpărare nr.2217/30.08.1983, imobil în suprafaţă construită desfăşurată 706,23 m.p., conform
autorizaţiei de construcţie nr.68/30.08.1991, situat pe strada ... mun. D., conform procesului –
verbal d e recenzie nr.13890/04.09.2006 şi teren în suprafaţă de 1327 m.p., conform Ordinului
Prefectului nr.16/14.06.1992;
- teren pădure în suprafaţă de 611.000 m.p., cu nr. cadastral 725, înscris în cartea
funciară nr.50030 a com. E., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare nr. 6388/ 22.12.2006;
- teren arabil în suprafaţă de 193 522 m.p., cu nr. cadastral 568, înscris în cartea funciară
nr.50023 a localităţii F., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare nr. 6388/ 22.12.2006;
- teren pădure în suprafaţă de 100.000 m.p., cu nr. cadastral 724, înscris în cartea
funciară nr.50029 a com. E., dobândit prin contract de vânzare-cumpărare nr.6388/22.12.2006
– bunuri aflate în coproprietatea (devălmăşie) inculpatului cu soţia sa..
În baza art. 274 alin.1 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul A. să achite statului suma de
2800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin rechizitoriul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial
Suceava din data de 16 decembrie 2015 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A. pentru
săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un folos necuvenit, infracţiune prevăzută de
art.297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 309 C.pen. şi art. 132 din Legea nr. nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen.
Instanţa de fond a reţinut că faptele reţinute în sarcina inculpatului constau în
următoarele:
În perioada 2007-2008, inculpatul A., în calitatea de director al Direcţiei Silvice B., la
data comiterii faptelor, cu intenţie, a înlesnit diminuarea fondului forestier naţional proprietate
publică a statului român prin refuzul de a dispune iniţierea unor acţiuni civile la instanţa
judecătorească competentă în vederea constatării nulităţii absolute a hotărârilor nr. 462 din 16
iunie 2006 şi nr. 929 din 03 noiembrie 2006 ale Comisiei Judeţene de aplicare a legii fondului
funciar şi a titlului de proprietate nr. 2100 din 30 august 2006, prin care a fost retrocedată, cu
încălcarea prevederilor legale, suprafaţa totală de 358 ha. teren cu vegetaţie forestieră numitului
C., persoană care nu avea cetăţenie română şi nu putea beneficia de dispoziţiile legale privind
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri cu destinaţie forestieră,
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deşi obligativitatea acestor demersuri juridice a fost stabilită în sarcina sa prin Raportul
Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 1621 din 02.04.2007;
În cursul anului 2007, cunoscând nelegalitatea reconstituirii dreptului de proprietate
asupra suprafeţei de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră, situat în extravilanul comunei G., în
favoarea numitului C. precum şi obligaţia stabilită în sarcina sa în calitate de director al Direcţiei
Silvice B prin Raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 1621 din 02
aprilie 2007 de a efectua demersurile juridice necesare la instanţa de judecată competentă în
vederea constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate şi a acelor subsecvente cu rea
credinţă şi în numele Regiei Naţionale a Pădurilor, a achiziţionat prin cumpărare, suprafaţa de
351 ha teren cu vegetaţie forestieră de la această persoană pentru suma de 2.439.450 lei
provenind din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, care reprezintă deopotrivă
prejudiciul material cauzat Regiei Naţionale a Pădurilor - Direcţia Silvică B. (la care se adaugă
suma de 37.782 de lei cheltuieli conexe) şi folosul necuvenit obţinut de numitul C.
După ce s-a parcurs procedura camerei preliminare, prin Încheierea din 11 februarie
2016 s-a constatat de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani,
în conformitate cu prevederile art.346 alin.1 C.pr.pen., legalitatea sesizării instanţei cu
rechizitorul nr. 85/P/2009 din 16 decembrie 2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, prin care s-a dispus trimiterea în judecată
a inculpatului A., s-a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de
urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A..
Prin sentinţa penală nr.174 din data de 3 noiembrie 2016 pronunţată de Tribunalul
Botoşani s-a dispus, în temeiul art.396 alin. 5 raportat. la art.16 alin.1 litera b teza I C.pr.pen.,
achitarea inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe
deosebit de grave, în formă continuată, prevăzută de art.297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 309
C.pen. şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen.
(2 acte materiale), constatându-se că faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
În temeiul art.397 raportat la art.25 al.5 C.pr.pen. a fost lăsată nesoluţionată acţiunea
civilă formulată de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică B. iar cheltuielile
judiciare au fost lăsate în sarcina statului.
Din examinarea probatoriului administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti, prin raportare la Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 a Curţii Constituţionale cu
referire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din vechiul C.pen. şi art. 297
alin. 1 C.pen. şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie (prin care s-a statuat că sintagma „îndeplineşte în mod
defectuos” din cuprinsul dispoziţiilor art. 246 alin. 1 din C.pen. 1969 şi ale art. 297 alin. 1
C.pen. nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuţiilor de serviciu se
realizează „prin încălcarea legii”) instanţa de fond a reţinut că nu sunt întrunite elementele
constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu şi deci că faptele comise de inculpat nu sunt
prevăzute de legea penală.
S-a constatat că numitul A. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două acte
materiale de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de
art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 309 C.pen. şi art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 5 C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen.
Astfel, s-a reproşat inculpatului că, în calitate de director al Direcţiei silvice B., cu
intenţie, a înlesnit diminuarea fondului forestier naţional proprietate publică a statului român
prin refuzul de a dispune iniţierea unor acţiuni civile la instanţa judecătorească competentă în
vederea constatării nulităţii absolute a hotărârilor nr. 462 din 16 iunie 2006 şi nr. 929 din 03
noiembrie 2006 ale Comisiei judeţene de aplicare a legii fondului funciar şi a titlului de
proprietate nr. 2100 din 30 august 2006 prin care a fost retrocedată, cu încălcarea prevederilor
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legale suprafaţa de 358 ha teren cu vegetaţie forestieră numitului C., persoană care nu avea
cetăţenie română şi nu putea beneficia de dispoziţiile legale privind reconstituirea dreptului de
proprietate, pentru suprafeţele de terenuri cu destinaţie forestieră, deşi obligativitatea efectuării
acestor demersuri juridice a fost stabilită în sarcina sa prin raportul corpului de control al Regiei
naţionale a pădurilor nr. 1621 din 02 aprilie 2007;
S-a mai reţinut în sarcina acuzatului faptul că în cursul anului 2007, cunoscând
nelegalitatea reconstituirii dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 351 ha teren cu vegetaţie
forestieră situat în extravilanul comunei G., în favoarea numitului C., precum şi obligaţia
stabilită în sarcina sa în calitate de director al Direcţiei Silvice B., prin raportul Corpului de
control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 1621 din 02 aprilie 2007 de a efectua demersurile
juridice necesare la instanţa de judecată competentă în vederea constatării nulităţii absolute a
titlului de proprietate şi a actelor subsecvente cu rea credinţă şi în numele Regiei Naţionale a
Pădurilor, a achiziţionat prin cumpărare, suprafaţa de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră de la
această persoană pentru suma de 2.439.450 lei, provenind din fondul de conservare şi
regenerare a pădurilor, care reprezintă deopotrivă prejudiciul material cauzat Regiei Naţionale
a Pădurilor-Romsilva - Direcţia Silvică B. şi la care se adaugă suma de 37.782 lei reprezentând
cheltuieli conexe şi folosul necuvenit obţinut de numitul C.
Cu privire la primul act material, s-a reţinut de prima instanţă că, urmare apariţiei legii
fondului funciar, Comisia Judeţeană de aplicare a legii fondului funciar din cadrul Prefecturii a
reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri cu destinaţie forestieră mai multor cetăţeni
străini, respectiv numiţilor H. – 111 ha (prin hotărârea nr. 520 din 16.06.2006), I. – 271 ha (prin
hotărârea nr. 601 din 06.07.200), C. – 351 ha (prin hotărârea nr. 462 din 16.06.2006 şi 7 ha
(prin hotărârea nr. 929 din 3 noiembrie 2006), fiindu-le ulterior eliberate titluri de proprietate
acestora şi încheindu-li-se procese verbale de punere în posesie cu aceste terenuri.
Prin raportul nr.1621 din 02 aprilie 2007 a Corpului de control din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor, ca urmare ca controlului efectuat la Direcţia Silvică B., s-a stabilit ca
aceasta din urmă, printre alte măsuri, să declanşeze acţiuni în instanţă pentru anularea
validărilor Comisiei judeţene de aplicare a Legii fondului funciar, care sunt împotriva legii
(Liceul X, Familia V. şi cetăţeni străini).
Urmare a acestor nereguli constatate, prin decizia nr.132 din 16 aprilie 2007 a fost
sancţionat disciplinar inculpatul în calitate de director al Direcţiei Silvice B. cu diminuarea
salariului şi a indemnizaţiei de conducere cu 10% pe o durată de 3 luni, în conformitate cu art.
48 alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 59/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 427/2001,
reţinându-se următoarele deficienţe:
- nerespectarea aplicării Legii fondului funciar, referitor la împroprietărirea Liceului
X., obţinerea de către familia V. a 400 ha pădure pe un alt amplasament şi la validarea dreptului
de proprietate conform Legii nr. 247/2005 a unor cetăţeni străini, fiind membru în Comisia
judeţeană de aplicarea a legii şi a faptului că nu a făcut obiecţiuni la hotărârile luate de această
comisie;
- nerespectarea aplicării prevederilor din HG nr. 85/2004, privind numirea comisiei de
licitaţie în care s-a autonumit preşedintele acestei comisii;
- vinderea masei lemnoase de stejar cu scăderea preţului în perioada decembrie 2006ianuarie 2007, nerespectând prevederile HG nr. 1197/2006, atât înainte cât şi după apariţia
acestei legi;
- lipsa sortimentelor de furnir şi gater A în evidenţele Direcţiei Silvice B., cu toate că
societăţile, care exploatează şi comercializează material lemnos în cadrul acestei direcţii silvice
şi livrează cantităţi importante din aceste sortimente;
- încadrarea greşită a domnului J., salariat la ocolul silvic ... şi care îşi desfăşoară
activitatea la Direcţia Silvică B.
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Inculpatul A. a contestat această decizie iar prin sentinţa civilă nr.70 din 12 mai 2008,
Curtea de Apel Suceava Secţia comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal a admis acţiunea
formulată de inculpat, dispunând anularea deciziei nr. 132 din 16 aprilie 2007 şi a punctului 14
din Hotărârea nr. 5 din 14 mai 2007, emisă de pârâta Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
Bucureşti. În motivarea sentinţei cu privire la stabilirea dreptului de proprietate în favoarea unor
cetăţeni străini Curtea a arătat faptul că validarea dreptului de proprietate s-a făcut în
concordanţă cu dispoziţiile legii care este aplicabilă tuturor persoanelor a căror terenuri au fost
preluate de Statul român după 1945, indiferent de cetăţenia acestora.
Această sentinţă a rămas definitivă şi irevocabilă prin decizia nr.80 din 13 ianuarie 2009
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care a respins ca nefondat recursul declarat de Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva Bucureşti.
În ce priveşte primul act material, s-a constatat de către prima instanţă că, date fiind
precizările Curţii Constituţionale făcute în motivarea deciziei nr. 405 din 15.06.2016, nu este
realizat elementul constitutiv al infracţiunii de abuz în serviciu, că activitatea infracţională
reţinută în sarcina inculpatului A. nu transgresează o dispoziţie legală particulară.
Acestuia i s-a imputat faptul că, cu intenţie, a diminuat fondul forestier naţional
proprietate publică a statului român prin refuzul de a dispune iniţierea unor acţiuni civile la
instanţa judecătorească competentă în vederea constatării nulităţii absolute a titlurilor de
proprietate prin care a fost retrocedată suprafaţa de 358 ha teren cu vegetaţie forestieră
numitului C., persoană care nu avea cetăţenie română şi nu putea beneficia de dispoziţiile legale
privind reconstituirea dreptului de proprietate, deşi obligativitatea efectuării acestor demersuri
juridice a fost stabilită în sarcina sa prin raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a
Pădurilor nr. 1621 din 02 aprilie 2007.
Or, cu privire la acest aspect, s-a arătat că prin decizia 405/2016 a Curţii Constituționale
s-a precizat că nu se realizează cerinţele esenţiale ale laturii obiective a infracţiunii de abuz în
serviciu, prin încălcarea de către un funcţionar public a îndatoririlor sale de serviciu, prevăzute
în fişa postului, în contractul de muncă sau în alte normative care nu au putere de lege (în speţa
de faţă neducerea la îndeplinire a măsurilor impuse de corpul de control al Regiei Naţionale).
Consecinţa firească a modificării acestor cerinţe esenţiale a elementului material al
infracţiunii de abuz în serviciu ţine de neîndeplinirea condiţiilor de tipicitate ale acesteia în toate
acele cazuri concrete în care funcţionarului i se reproşează nerespectarea altor îndatoriri decât
cele izvorâte din dispoziţiile legale, cu toate efectele pe care le implică dispoziţiile art.16 alin.1
lit. b teza I C.pr.pen. În consecinţă, s-a constatat că nu va fi prevăzută de legea penală fapta
funcţionarului care în exerciţiul atribuţiilor de serviciu a îndeplinit un act cu încălcarea
obligaţiilor sale rezultate din fişa postului, din dispoziţii interne sau regulamente ori acte
normative care însă nu au puterea sau calitatea de lege, singura soluţie fiind achitarea potrivit
dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen.
Instanţa de fond a mai reţinut că inculpatului, pentru nerespectarea acelor sarcini
stabilite în sarcina sa prin acel raport, i s-a aplicat o sancţiune disciplinară care a fost anulată
ulterior prin hotărâre civilă definitivă şi irevocabilă.
De altfel, s-a reţinut că pentru activitatea infracţională similară pentru care s-a pus în
mişcare acţiunea penală împotriva aceluiaşi inculpat (în ce priveşte acţiunea de a nu fi declanşat
acţiuni în instanţă pentru anularea hotărârilor comisiei judeţene cu aplicarea legii fondului
funciar şi a titlurilor de proprietate, privind retrocedarea cu încălcarea prevederilor legale a
suprafeţei de 382 ha către cetăţenii străini H. – 111 ha şi I. – 271 ha) şi pentru care acesta a fost
sancţionat disciplinar prin decizia mai sus menţionată, parchetul a dispus clasarea cauzei
întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
S-a reţinut că, în ce-l priveşte pe C. - cetăţean străin - căruia de asemenea i-a fost
reconstituit dreptul de proprietate, în calitate de moştenitor, până la momentul respectiv
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instanţele civile nu s-au pronunţat definitiv cu privire la legalitatea sau nelegalitatea
reconstituirii dreptului de proprietate (dosar nr. .../297/2011 a Judecătoriei Săveni cu termen de
judecată 26 ianuarie 2017), aspect ce a condus la imposibilitatea analizării existenţei unei
suspiciuni cu privire la comiterea unei fapte penale, de o asemenea gravitate.
Cel de-al doilea act material pentru care inculpatul a fost trimis în judecată constă în
faptul că în cursul anului 2007, cunoscând nelegalitatea reconstituirii dreptului de proprietate
asupra suprafeţei de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră situat în extravilanul comunei G., în
favoarea numitului C., precum şi obligaţia stabilită în sarcina sa în calitate de director al
Direcţiei Silvice B., prin Raportul Corpului de control al Regiei Naţionale al Pădurilor nr.1621
din 02 aprilie 2007 de a efectua demersurile juridice necesare la instanţa de judecată competentă
în vederea constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate şi a actelor subsecvente, cu rea
credinţă şi în numele Regiei Naţionale a Pădurilor, a achiziţionat prin cumpărare, suprafaţa de
351 ha teren cu vegetaţie forestieră de la aceiaşi persoană pentru suma de 2.439.450 lei,
provenind din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, care reprezintă deopotrivă
prejudiciul material cauzat Regiei Naţionale a Pădurilor (la care se adaugă suma de 37.782 lei
reprezentând cheltuieli conexe) şi folosul necuvenit obţinut de numitul C.
Instanţa de fond a constatat că parchetul nu a reuşit să facă dovada cu probele
administrate că în cauză a existat o înţelegere frauduloasă între inculpat şi C.. În ceea ce priveşte
producerea unui prejudiciu produs părţii civile în cuantum de 2.439.450 lei la care se adaugă
suma de 37.782 lei reprezentând cheltuieli conexe şi folosul necuvenit obţinut de numitul C.,
după cum se susţine în rechizitoriu s-au constatat următoarele:
Instanţa de fond a reţinut că nu orice neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a unui
act din sfera atribuţiilor de serviciu a subiecţilor activi ai infracţiunii este incriminată,
infracţiunea putând fi reţinută doar dacă prin activitatea infracţională s-a produs o pagubă ori o
vătămare a intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, acest fapt rezultând din
construcţia literară a normei, legiuitorul utilizând conjuncţia „şi” în cuprinsul normei. Fapta
funcţionarului care nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos nu va fi
infracţiune, decât dacă produce urmări materiale în realitatea obiectivă.
S-a reţinut că întreaga doctrină şi jurisprudenţă în materie califică infracţiunea de abuz
în serviciu ca fiind o infracţiune de rezultat şi nu de pericol, că infracţiunea de abuz în serviciu
există numai atunci când paguba este efectivă şi concretă. Or, s-a reţinut că în cauză a existat
un contract de vânzare-cumpărare la care preţul a fost evaluat de un expert şi necontestat de
către cumpărător respectiv Regia Naţională a Pădurilor astfel că procurorul se raportează la un
prejudiciu eventual şi nicidecum la un prejudiciu cert şi efectiv. O astfel de interpretare ar ignora
principiul libertăţii contractuale cu tot ce implică acesta inclusiv negocierea şi stabilirea
preţului.
S-a mai arătat de către prima instanţă că inculpatul nu a avut atribuţie decizională în
perfectarea acelui contract ci conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva Bucureşti
care, prin adresa nr. 9690 din 05 decembrie 2007, a redirecţionat oferta de vânzare a numitului
C. către Direcţia silvică B. iar prin adresa nr. 10339 din 18 decembrie 2017 conducerea regiei
şi-a dat acordul pentru încheierea contractului de vânzare cumpărare.
În ceea ce priveşte Conducerea regiei Naţionale a Pădurilor, s-a reţinut de către instanţa
de fond că avea cunoştinţă despre situaţia juridică a acestui teren, acest aspect reieşind din
numeroasele corespondenţe purtate cu conducerea Direcţiei Silvice B., tocmai pe aspectul
nepromovării de către inculpat de acţiuni în instanţă pentru anularea actelor de reconstituire a
dreptului de proprietate pentru cetăţenii străini. De altfel, conducerea regiei l-a şi sancţionat
disciplinar pe inculpat pentru neîndeplinirea sarcinilor stabilite prin raportul Corpului de
Control al Regiei Naţionale nr. 1621 din 02 aprilie 2007.
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Pentru realizarea trăsăturii esenţiale a tipicităţii, instanţa de fond a reţinut că este necesar
să existe o corespondenţă pe planul elementelor de factură obiectivă şi a celor de natură
subiectivă, având în vedere că norma de incriminare cuprinde atât elementele obiective cât şi
cele subiective ale faptei. Raportând cele două activităţi infracţionale pentru care a fost trimis
în judecată inculpatul A. la precizările date prin decizia Curţii Constituţionale, instanţa de fond
a reţinut că nu se realizează cerinţele esenţiale ale laturii obiective a infracţiunii de abuz în
serviciu astfel că, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului
pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în formă
continuată, faptă prevăzută de art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 309 C.pen. şi art. 132 din
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale),
faptele nefiind prevăzute de legea penală.
Împotriva sentinţei penale pronunţată de tribunal au declarat apel D.N.A., inculpatul A.
şi partea civilă Regia Naţională a Pădurilor –prin Direcţia Silvică B., pentru motivele expuse
pe larg în scris şi în cursul dezbaterilor.
Prin decizia penală nr.1053 din data de 27 octombrie 2017 a Curţii de Apel Suceava sau admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Direcţia Naţională Anticorupţie, partea civilă Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA prin
Direcţia Silvică B. şi inculpatul A., s-a desfiinţat în totalitate sentinţa penală apelată şi s-a trimis
cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
S-a reţinut în cuprinsul deciziei că prima instanţă nu a examinat existenţa condiţiilor de
existenţă a infracţiunii, astfel cum sunt prevăzute în art.15 alin.1 C.pen. (să fie o faptă prevăzută
de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o)
şi nici condiţiile de existenţă specifice infracţiunii de care era acuzat inculpatul A., neexistând
o imposibilitate a analizării faptelor deduse judecăţii pe motiv că instanţele civile nu s-au
pronunţat definitiv cu privire la legalitatea sau nelegalitatea reconstituirii dreptului de
proprietate.
S-au invocat în acest sens dispoziţiile art.52 C.pr.pen. în conformitate cu care „instanţa
penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă
prin natura ei acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu excepţia situaţiilor în care
competenţa de soluţionare nu aparţine organelor judiciare”.
Prin urmare, s-a apreciat că prima instanţă era competentă să judece orice chestiune
prealabilă soluţionării cauzei chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competenţa altei
instanţe, nefiind deci necesar, pentru judecarea cauzei penale, ca instanţele civile să se fi
pronunţat în mod definitiv cu privire la legalitatea sau nelegalitatea reconstituirii dreptului de
proprietate asupra terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţa totală de 358 ha, care a fost
retrocedată numitului C..
În consecinţă, instanţa de fond nu a făcut o analiză a acuzaţiilor aduse inculpatului prin
prisma dispoziţiilor legale enumerate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie ca fiind pretins încălcate şi nici nu a motivat care este
raţionamentul pentru care nu s-ar impune o astfel de analiză şi, de asemenea, a omis să rezolve
chestiunea prealabilă referitoare la legalitatea sau nelegalitatea reconstituirii dreptului de
proprietate asupra terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţa totală de 358 ha, care a fost
retrocedată numitului C. – aspect esenţial pentru justa soluţionare a cauzei.
Cum instanţa de control judiciar nu poate proceda la suplinirea acestor omisiuni direct
în apel, pentru că aceasta ar însemna să lipsească 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, s-a dispus 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.
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Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 28 noiembrie 2017
sub nr..../40/2015*, fiind repartizat spre soluţionare unul alt complet de judecată, urmare a
cererii de abţinere formulată de magistratul ce a soluţionat iniţial cauza.
Instanţa a procedat la citirea actului de sesizare şi înştiinţarea părţilor cu privire la
drepturile şi obligaţiile procesuale. Inculpatul A. şi-a păstrat poziţia iniţială şi a înţeles să uzeze
de dreptul conferit de art.83 alin.1 lit.a din C.pr.pen. de a nu da nicio declaraţie pe parcursul
judecăţii.
La solicitarea apărării şi a reprezentantului parchetului instanţa de control a dispus
readministrarea probei cu martori, considerând că pentru justa soluţionare a cauzei şi aflarea
adevărului se impune audierea nemijlocită de către instanţă a persoanelor ale căror depoziţii
prezintă relevanţă în stabilirea situaţiei de fapt.
Astfel, au fost reaudiaţi martorii ....
În cursul judecăţii au fost depuse la dosar înscrisuri, de către acuzare şi de către inculpat,
constând în principal în hotărâri ale instanţelor de judecată pronunţate în materia retrocedării
terenurilor cetăţenilor străini inclusiv în cazul numitului C..
Din examinarea materialului probator aflat la dosarul cauzei instanţa de fond a
reţinut că inculpatul A. a îndeplinit funcţia de director al Direcţiei Silvice B., din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor – Romsilva. în perioada februarie 2005 - februarie 2009.
În urma controalelor efectuate în acea perioadă cu privire la activitatea Direcţiei Silvice
B., controale realizate de Curtea de Conturi – Camera de Conturi B. şi de Corpul de control al
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, s-au constatat o serie de nereguli ce au fost consemnate
în actele de control întocmite, acte în care s-au precizat şi măsurile ce se impun pentru
remediere.
Astfel, prin raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr.
1621 din 02 aprilie 2007 (efectuat în urma unei plângeri anonime vizând activitatea profesională
a directorului Direcţiei silvice B.) s-au reţinut următoarele:
1. În ce priveşte împroprietărirea Liceului X. s-a apreciat s-a realizat cu încălcarea
prevederilor legale, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor acţionând în mod ilegal deoarece aferent cererii existau amplasamente în două
localităţi iar conform art.6 lit. l din H.G. 890/2005, trebuia să preia solicitările de la ambele
comisii locale, existând doar adresa pentru comisie pentru întreaga suprafaţă. S-a constatat că
terenul a fost pus în posesie la data de 12 decembrie 2006 fără participarea delegatului ITRSV,
contrar prevederilor art. 74 din H.G. nr. 890/2005.
2. Validarea dreptului de proprietate conform Legii nr. 247/2005 a unor cetăţeni străini,
a adus în discuţie şi suprafaţa de 351 ha teren moştenitorului C., pentru autorul defunct K.,
aparţinând Ocolului Silvic L..
Urmare acestei constatări, s-a stabilit ca Direcţia Silvică să facă demersuri pentru
anularea validărilor prezentate în actul de control, inclusiv cea referitoare la suprafaţa de 351
ha a lui C.. În ce priveşte pe inculpat, i s-a reproşat prin actul de control că nu a ţinut cont de
observaţiile făcute de Comisia de analiză a Direcţiei Silvice şi nu a contestat în instanţă
hotărârile de validare.
În procesul verbal de constatare nr. 1640 din 20 martie 2009 al Camerei de Conturi s-a
reţinut încălcarea prevederilor legale pentru perioada supusă controlului în următoarele situaţii:
1. Achiziţionarea de către Direcţia Silvică a unui teren forestier care anterior a făcut
parte din patrimoniul public al statului şi a fost retrocedat unei persoane fizice în condiţii
nelegale. S-a avut în vedere că Direcţia silvică, reprezentată de inculpatul A., a achiziţionat prin
contractul de vânzare-cumpărare nr.6538 din 21 decembrie 2007, suprafaţa de 3.510.000 metri
pătraţi teren forestier situat în extravilanul comunei G., de la persoana fizică C., preţul plătit de
instituţia publică fiind de 2.439.450 lei.
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2. Diminuarea fondului forestier din proprietatea publică a statului prin retrocedarea
unor terenuri către persoane care nu erau îndreptăţite:
În cuprinsul actului de control s-a menţionat că directorul Direcţiei Silvice respectiv
inculpatul A. a luat la cunoştinţă de la membrii comisiilor locale de fond funciar şi de la membrii
colectivului tehnic auxiliar al comisiei judeţene de fond funciar că persoanele fără cetăţenie
română nu sunt îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate şi cu toate acestea nu a luat
nicio măsură în vederea intrării în legalitate, prin care să împiedice diminuarea patrimoniului
public.
Au fost identificate toate persoanele, cetăţeni străini cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate pentru terenuri cu vegetaţie forestieră, deşi nu erau îndreptăţite, respectiv: H. – 111
ha, I. – 271 ha, C. – 7 ha şi .. – 39,987 ha cu un total de 779,987 ha.
Făcând o paralelă cu valoarea contractului prin care Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva a achiziţionat suprafaţa de 351 ha de la C., Corpul de Control a considerat că valoarea
diminuării fondului forestier naţional este de 2.981.460 lei.
Culpa a fost reţinută în sarcina directorului instituţiei, inculpatul A., întrucât consilierul
juridic ..., cea de-a doua funcţie cu responsabilitate în reprezentarea unităţilor fără personalitate
juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, ce făcuse parte din colectivul
tehnic auxiliar al comisiei judeţene de fond funciar, s-a pronunţat pentru respingerea cererilor
cetăţenilor străini prin care se solicita reconstituirea unui drept de proprietate.
În cuprinsul raportului privind controlul tematic efectuat de Corpul de control al RNPRomsilva nr. 12742/FM/16.04.2009 s-a constatat că în cazul reconstituirii dreptului de
proprietate pentru Epitropia Sf. .. şi Liceul X. din localitatea M., Direcţia Silvică, prin
reprezentantul ei legal nu a întreprins toate demersurile legale pentru a păstra terenul în
proprietatea publică a statului.
Referitor la achiziţionarea de către Direcţia Silvică a suprafeţei de 351 ha teren forestier,
în actul de control s-a arătat că terenul forestier achiziţionat de la C. a fost dobândit de proprietar
nelegal cu încălcarea prevederilor legii fondului funciar, aspect cunoscut de inculpat, în calitate
de reprezentant legal al Direcţiei Silvice.
Cu ocazia ultimului control al Regiei Naţionale a Pădurilor s-a stabilit că Raportul de
control nr.1621 din 2 aprilie 2007 a fost înregistrat de Direcţia Silvică sub nr. 2147 din 17 aprilie
2007 însă nu a fost repartizat spre soluţionare niciunui compartiment, fapt ce a condus la
neaplicarea măsurilor stabilite.
Deşi martorii ... i-au adus la cunoştinţă inculpatului prevederile legale care limitau
posibilitatea formulării cererilor doar de către persoanele cu cetăţenie română, inculpatul nu a
fost de acord, invocând în argumentarea opiniei sale o adresă primită de la Autoritatea Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor, prin care se susţinea contrariul. Ulterior, această opinie a fost
îmbrăţişată şi de membrii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor.
Aşa cum a rezultat şi din declaraţia martorului .., ce a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte
al ANRP în perioada de referinţă, instituţia a opinat iniţial în sensul că şi cetăţenii străini puteau
formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Acest punct
de vedere, ce a fost comunicat şi unităţilor din teritoriu, avea caracter orientativ, nefiind
obligatoriu pentru Comisiile judeţene. Comisia judeţeană şi l-a însuşit astfel că prin hotărârile
adoptate a dispus restituirea terenurilor forestiere şi celor care nu aveau cetăţenie română la
acea dată, printre care s-a aflat şi C..
Martorul ... a precizat că după pronunţarea Curţii Constituţionale în vara anului 2007
asupra constituţionalităţii art. 48 din Legea nr.18/1991, s-a trimisă o circulară către toate
comisiile judeţene prin care instituţia pe care o conducea aducea la cunoştinţă că revine asupra
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punctului de vedere avut anterior, în sensul că cetăţenii străini nu pot beneficia de prevederile
Legii nr. 18/1991.
În ce priveşte situaţia particulară a numitului C., s-a constatat că, prin adresa nr.
3946884/28.10.2009 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte,
a comunicat că acesta a pierdut cetăţenia română odată cu părinţii săi prin Decretul nr.
14/25.01.1984, potrivit art. 23 alin. 2 din Legea nr. nr. 21/1991 a cetăţeniei române.
Inculpatului A. i s-a reproşat că nu a întreprins, nici după momentul întocmirii raportului
de control prin care se constata nelegalitatea retrocedării, niciun demers juridic în vederea
constatării nulităţii absolute a hotărârilor Comisiei Judeţene de Aplicare a Legilor Fondului
Funciar şi a titlului de proprietate prin care au fost retrocedate suprafeţele de teren cu vegetaţie
forestieră cetăţeanului străin C., ignorând astfel obligaţiile pozitive instituite în sarcina sa prin
raportul de control nr.1621/02.04.2007 al Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor .
Mai mult, s-a constatat că inculpatul a demarat în ultima perioadă a anului 2007
demersurile în vederea cumpărării de către Direcţia Silvică, în calitate de reprezentant al Regiei
Naţionale a Pădurilor, a suprafeţei de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră, situat în extravilanul
comunei G., de la numitul C. Cu alte cuvinte, deşi cunoştea fără dubiu că retrocedarea acestei
suprafeţe de teren era nelegală, A. în loc să dispună iniţierea unor acţiuni civile pentru
constatarea nulităţii absolute a hotărârii nr. 462/16.06.2006 a Comisiei Judeţene pentru
Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor şi a titlului de proprietate
nr.2100/30.08.2006 eliberat numitului C. pentru suprafaţa de 351 ha teren cu vegetaţie
forestieră, cu scopul de a proteja interesele instituţiei pe care o reprezenta, de a intra în legalitate
şi de a redobândi gratuit această suprafaţă de teren retrocedată în condiţii ilegale, a decis, în
dauna intereselor Direcţiei Silvice, să demareze demersuri în vederea cumpărării acesteia,
expunând instituţia pe care o conducea la o dublă prejudiciere în această manieră.
Inculpatul, în calitatea sa de director al direcţiei silvice care urma să cumpere terenul,
avea obligaţia să încunoştinţeze Regia Naţională a Pădurilor că achiziţionarea acestei suprafeţe
de teren nu poate fi făcută deoarece prin raportul Corpului de control nr.1621/02.04.2007 se
constatase nelegalitatea reconstituirii dreptului de proprietate şi fuseseră dispuse măsuri de
intrare în legalitate. Dacă aceste măsuri ar fi fost puse în aplicare de către inculpat, terenul
respectiv ar fi fost în litigiu şi nu putea fi cumpărat de către Direcţia Silvică.
Prin decizia nr.217/17.11.2006 emisă de A. a fost constituită comisia pentru negocierea
contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate
publică a statului, contracte ce urmau a fi încheiate de Regia Naţională a Pădurilor în numele
statului iar la data de 18 decembrie 2007 a fost încheiat un proces - verbal, aprobat de inculpat,
înregistrat la Direcţia Silvică la nr. 7660/18.12.2007, prin care comisia de negociere din partea
Direcţiei Silvice a negociat cu C., reprezentat de ..., şi au stabilit ca preţ de cumpărare a
suprafeţei de 351 ha teren pădure, suma de 6.950 lei/ha .
Prin adresa nr.10339/DIA/l8.12.2007 Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi-a dat
acordul în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare la această valoare.
Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6538/21.12.2007 la BNP...
Statul Român prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică B., reprezentată
prin inculpatul A., a cumpărat de la numitul C., prin mandatara ..., suprafaţa de 351 ha teren cu
vegetaţie forestieră situat în extravilanul comunei G., pentru suma de 2.439.450 lei, preţul fiind
achitat integral în perioada decembrie 2007 - aprilie 2008 din fondul de conservare şi regenerare
a pădurilor.
Ulterior, s-a întocmit actul adiţional la contractul de vânzare-cumpărare, cu nr. 1217/
21.03.2008, prin care numitul A., de acord cu cumpărătorul RNP Romsilva Direcţia Silvică,
prin director A., au stabilit că din preţul vânzării terenului forestier în suprafaţă de 351 hectare,
până la data autentificării actului adiţional s-a achitat suma de 587.890 lei în contul deschis la
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BRD - Sucursala şi suma de 875.780 lei în contul deschis la .. Bank - Sucursala ..pe numele
fostei mandatare ... şi că plata ultimelor două rate, în sumă totală de 975.780 lei, se va efectua
într-un cont deschis la .. .. .., titular .., cont indicat de mandatara ...
Înainte de a face o analiză a activităţii desfăşurată de inculpat în calitate de director al
Direcţiei Silvice în raport de situaţia numitului C. şi de a stabili implicarea inculpatului în
procedura de reconstituire a dreptului de proprietate şi ulterior, de achiziţie a terenului ce a făcut
obiectul retrocedării, instanţa de fond a examinat legalitatea reconstituirii acestui drept,
chestiune prealabilă în sensul art.52 din C.pr.pen. şi considerată esenţială în stabilirea
existenţei/inexistenţei infracţiunii de către Curtea de Apel Suceava prin decizia de casare.
Referitor la această chestiune, instanţa de fond a reţinut că numitul C., cetăţean german
născut în România, a formulat la data de 14.09.2005 cerere de reconstituire a dreptului de
proprietate pentru suprafeţele de teren forestier deţinute pe raza judeţului B. de autorul său, K.
În cererea sa petentul a invocat calitatea de moştenitor al persoanei menţionate, calitate pe care
a dovedit-o cu certificatul de moştenitor nr.52 VI 397/97 din 2 iunie 1997 eliberat de Tribunalul
Hanovra.
Prin HCJ nr.462/16 iunie 2006 a Comisie Judeţene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor s-a reconstituit petentului dreptul de proprietate pentru
suprafaţa de 351 ha teren forestier situat pe raza comunei G. În baza acestei hotărâri s-a înscris
în anexa nr.37, autorul K., prin moştenitor C., amplasamentul dovedit cu documente fiind pe
raza Ocolului silvic L.
Reconstituirea dreptului de proprietate a terenului menţionat s-a făcut de către comisia
judeţeană în baza recomandărilor Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor Direcţia pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii
funciare – Cabinet vicepreşedinte care, prin adresa nr.7260/05.05.2006, a arătat că cetăţenii
străini ce au depus cereri în baza Legii 247/2005 şi care dovedesc cu înscrisuri autentice că sunt
moştenitori legali ai unor persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate privată
a unor terenuri, pot dobândi în proprietate asemenea terenuri. Acest document, ce reprezintă un
punct de vedere personal al semnatarului adresei, nu are valoare juridică obligatorie şi nu obliga
instituţiile abilitate la reconstituirea dreptului de proprietate să-l aplice. Cu toate acestea şi în
ciuda poziţiei contrare exprimată de comisia tehnică din cadrul Direcţiei Silvice (din care făcea
parte şi consilierul juridic al unităţii), Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor –în a cărui componenţă intra şi inculpatul - a procedat la
reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorului C., ce nu avea cetăţenie
română la acea dată.
Aspectul că reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului forestier nu s-a făcut
cu respectarea dispoziţiilor legale rezultă din hotărârile judecătoreşti depuse la dosar de părţi
sau de parchet, conform cărora practica aproape unanimă a instanţelor judecătoreşti era de a
respinge asemenea solicitări.
Cu excepţia acelei decizii invocată de inculpat şi de vicepreşedintele ANRP, martorul
.., respectiv Decizia 97/12.09.2009 a Tribunalului Sibiu, s-a considerat de către instanţe că pot
beneficia de dreptul la reconstituirea proprietăţii doar cei care aveau cetăţenia română la data
formulării cererii. În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională care, prin numeroasele
decizii prin care a analizat constituţionalitatea art.48 din Legea 18/1991 a fondului funciar, a
apreciat că aceste dispoziţii sunt compatibile cu prevederile constituţionale.
Potrivit art.48 din Legea nr.18/1991, republicată si modificată, „Cetăţenii români cu
domiciliul în străinătate, precum şi foştii cetăţeni români care şi-au redobândit cetăţenia
română, indiferent dacă şi-au stabilit sau nu domiciliul în ţară, pot face cerere de reconstituire
a dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri agricole sau terenuri cu destinaţie
forestieră, prevăzute la ort 45, care le-au aparţinut în proprietate, dar numai până la limita
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prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, şi nu
mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinaţie forestieră, în termenul, cu
procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9)”.
Aşa cum a rezultat şi din conţinutul Deciziei nr.630/26.06.2007 a Curţii Constituţionale
a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 01.08.2007 (decizie ce a determinat
schimbarea opiniei exprimată iniţial de ANRP prin vicepreşedinte), dispoziţiile Legii
nr.18/1991 au ca scop reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestuia, în
favoarea foştilor cooperatori, a moştenitorilor acestora şi a altor persoane care, la data intrării
în vigoare a legii, nu aveau calitatea de proprietari asupra terenurilor care constituie fondul
funciar al României. Dreptul de proprietate al acestor persoane este reconstituit sau, după caz,
constituit, în temeiul şi în condiţiile legii. În acest context, legea prevede categoriile de persoane
îndreptăţite a formula cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, dispoziţiile art. 48
stabilind posibilitatea de a solicita reconstituirea şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, precum şi pentru foştii cetăţeni români care şi-au redobândit cetăţenia română,
indiferent dacă şi-au stabilit sau nu domiciliul în ţară. Aşadar, raportat la obiectul de
reglementare al legii - fondul funciar al României - şi scopul declarat al acesteia - retrocedarea
către foştii proprietari sau moştenitorii acestora a dreptului de proprietate asupra terenurilor
preluate de cooperativele agricole de producţie sau de către stat - reglementarea condiţiilor în
care operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul persoanelor îndreptăţite, constituie
opţiunea legiuitorului, în acord cu politica economică a statului în această materie şi cu
finalitatea reparatorie a legii. Condiţionarea exercitării dreptului de a formula cerere de
reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor de calitatea de cetăţean român
reprezintă o astfel de opţiune, care este pe deplin constituţională.
Curtea, în primul ciclu procesual, a reţinut că, în cauza aflată pe rolul instanţei
judecătoreşti, calitatea de moştenitor nu poate fi recunoscută decât ca urmare a aplicării legii şi
numai în limitele stabilite de aceasta, întrucât legea are ca scop reconstituirea dreptului de
proprietate în favoarea unor persoane care, la data intrării în vigoare a legii, nu aveau calitatea
de proprietari. Prin urmare, nu se poate invoca, în aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991,
garantarea şi ocrotirea constituţională a dreptului de proprietate în persoana reclamanţilor, câtă
vreme aceştia nu sunt titulari ai acestui drept, ce urmează a se naşte ulterior, prin efectul şi în
condiţiile legii menţionate.
Prin urmare, puteau formula cereri de reconstituire a proprietăţii în baza Legii 18/1991,
aşa cum a fost modificată prin Legea 247/2005, doar persoanele ce aveau cetăţenie română,
indiferent că era vorba de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau foştii cetăţeni români
care şi-au redobândit cetăţenia română, indiferent dacă şi-au stabilit sau nu domiciliul în ţară.
Nu era şi cazul lui C. care, aşa cum a rezultat din adresa nr.3946884/28.10.2009 a MAI Direcţia Generală de Paşapoarte, a pierdut cetăţenia română odată cu părinţii săi prin Decretul
nr.14/25.01.1984 (potrivit art. 23 alin. 2 din Legea nr. nr. 21/1991 a cetăţeniei române). La data
formulării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra celor 351 ha teren forestier,
petentul nu avea cetăţenie română şi deci nu se încadra în categoria persoanelor îndreptăţite a
promova asemenea cereri.
Acest punct de vedere este confirmat, de altfel, şi de instanţele de judecată în cazul altor
suprafeţe de teren cu privire la care s-a formulat cerere de către numitul C.. A se vedea sentinţa
civilă nr.6896/05.11.2010 a Judecătoriei Botoşani (irevocabilă prin decizia civilă
560R03.06.2011 a Tribunalului Botoşani) prin care s-a respins acţiunea reclamantului C. de
anulare a HCJ 734/11.12.2009 în ce priveşte reconstituirea dreptului de proprietate dobândit
prin moştenire pentru suprafaţa de 138,10 ha teren pe vechiul amplasament situat pe raza
comunei ..., judeţul Botoşani. În cadrul acestei acţiuni, reclamantul invocase interpretarea şi
aplicarea greşită a dispoziţiilor art.48 din Legea 18/1991 în respingerea cererilor sale de
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reconstituire a proprietăţii pentru 138,10 ha teren, temeiul respingerii cererilor sale fiind tocmai
lipsa calităţii de cetăţean român a petiţionarului.
De asemenea, prin sentinţa civilă nr.37/06.02.2013 a Judecătoriei Săveni, menţinută de
Tribunalul Botoşani prin decizia civilă nr.1180R din 13 decembrie 2013, pronunţată în dosarul
nr.1142/297/2012, s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de C. în contradictoriu cu
Comisia locală de fond funciar G. şi Comisia judeţeană pentru stabilirea drepturilor de
proprietate privată asupra terenurilor prin care solicita anularea HCJ 100/09.03.2012 în ce
priveşte reconstituirea dreptului de proprietate pentru autorul K. asupra suprafeţei de 498,70 ha
teren pe vechiul amplasament situat pe raza comunei G.. Critica reclamantului viza şi în această
cauză greşita aplicare a art.48 din Legea 18/1991, text în baza căruia atât Comisia judeţeană de
aplicare a legii fondului funciar cât şi prima instanţă considerase că petentul nu era îndreptăţit
la reconstituirea dreptului de proprietate.
Aceeaşi opinie a fost exprimată şi de Judecătoria Botoşani prin sentinţa civilă nr.16198
din 5 decembrie 2014 (pronunţată în dosarul nr..../193/2014) prin care s-a admis cererea
formulată de petenta Regia Naţională a Pădurilor şi s-a constatat nulitatea parţială a Hotărârii
929/03.11.2006 a Comisie judeţene pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra
terenurilor în privinţa art.1 din hotărâre şi a procesului – verbal de punere în posesie
nr.3984/27.04.2007. Prin acest art.1 al hotărârii comisiei judeţene se reconstituise dreptul de
proprietate în favoarea lui C. pentru o suprafaţă de 7 ha teren forestier situat pe raza comunei
..., reconstituire constatată ca fiind contrară legii. Deşi aceste hotărâri au fost pronunţate ulterior
anului 2007, când s-a efectuat tranzacţia între regie şi C., s-a constatat că acestea se circumscriu
unei jurisprudenţe naţionale existente şi în perioada de referinţă, practica instanţelor de judecată
fiind în sensul că nu se putea reconstitui dreptul de proprietate persoanelor ce nu aveau cetăţenie
română la data formulării cererii.
Prin raportare la aceste constatări referitoare la nelegalitatea retrocedării suprafeţei de
351 ha teren forestier numitului C., instanţa de fond a analizat, în continuare activitatea
desfăşurată de inculpatul A. în calitate de director al Direcţiei Silvice pentru se stabili dacă
această activitate constituie infracţiune.
La stabilirea situaţiei de fapt ce a fost avută în vedere de instanţa de fond s-au avut în
vedere următoarele mijloace de probă: .......
Pe lângă acest probatoriu, s-a luat în considerare declaraţiile martorilor din cursul
judecăţii şi înscrisurile prezentate de părţi.
Potrivit rechizitoriului, inculpatul A. se face vinovat de comiterea infracţiunii de abuz
în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în forma continuată, dacă funcţionarul public a
obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, infracţiune prevăzută de art.297 alin.1
din C.pen. raportat la art.309 din C.pen. şi art.13 ind.2 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.35
alin.1 din C.pen. instanţa de fond a reţinut în sarcina acestuia două acte materiale constând în
aceea că:
1. în perioada 2007-2008, în calitatea de director al Direcţiei Silvice, cu intenţie, a
înlesnit diminuarea fondului forestier naţional proprietate publică a statului român prin refuzul
de a dispune iniţierea unor acţiuni civile la instanţa judecătorească competentă în vederea
constatării nulităţii absolute a hotărârilor Comisiei Judeţene de aplicare a legii fondului funciar
şi a titlului de proprietate,prin care a fost retrocedată, cu încălcarea prevederilor legale,
suprafaţa totală de 358 ha. teren cu vegetaţie forestieră numitului C., persoană care nu avea
cetăţenie română şi nu putea beneficia de dispoziţiile legale privind reconstituirea dreptului de
proprietate pentru suprafeţele de terenuri cu destinaţie forestieră;
2. în cursul anului 2007, cunoscând nelegalitatea reconstituirii dreptului de proprietate
asupra suprafeţei de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră, situat în extravilanul comunei G., în
favoarea numitului C. precum şi obligaţia stabilită în sarcina sa în calitate de director al Direcţiei
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Silvice prin Raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr.1621/02 aprilie
2007 de a efectua demersurile juridice necesare la instanţa de judecată competentă în vederea
constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate şi a acelor subsecvente cu rea credinţă şi în
numele Regiei Naţionale a Pădurilor, a achiziţionat prin cumpărare, suprafaţa de 351 ha teren
cu vegetaţie forestieră de la această persoană pentru suma de 2.439.450 lei provenind din fondul
de conservare şi regenerare a pădurilor, care reprezintă deopotrivă prejudiciul material cauzat
Regiei Naţionale a Pădurilor - Direcţia Silvică (la care se adaugă suma de 37.782 de lei
reprezentând cheltuieli conexe) şi folosul necuvenit obţinut de C.
Referitor la primul act material al infracţiunii imputate inculpatului, s-a constatat că
inculpatul A. a îndeplinit funcţia de director al Direcţiei Silvice, din cadrul Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva., în perioada februarie 2005 - februarie 2009.
În anul 2006, urmare a cererii formulată de numitul C. în calitate de moştenitor al
autorului K., s-a dispus în baza Legii 18/1991 de reconstituire a dreptului de proprietate,
modificată prin Legea 247/2005, retrocedarea suprafeţei de 351 ha teren forestier situat pe raza
comunei G., amplasamentul fiind însă pe raza Ocolului silvic L. Astfel, prin Hotărârea nr.462
din 16 iunie 2006 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra
terenurilor (comisie din care a făcut parte şi inculpatul) s-a dispus înscrierea în anexa nr.37 a
autorului K. (decedat la 16 martie 1995 la Hannover, cu ultimul domiciliu la Hannover),
moştenitor C., cu suprafaţa de 351 ha teren forestier. Această hotărâre a fost înregistrată la
Direcţia Silvică cu nr.4323/19.06.2006.
Prin procesul-verbal de punere în posesie nr.194 din 19 iulie 2006, s-a procedat la
predarea suprafeţei menţionate către .., reprezentantul legal al moştenitorului C..
La data de 30 august 2006, Comisia Judeţeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate
asupra terenurilor a emis titlul de proprietate nr.2100 prin care C. primeşte în proprietate
suprafaţa totală de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră situat pe raza comunei G.
Anterior retrocedării terenului, la nivelul Direcţiei Silvice s-au purtat discuţii cu privire
la posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea cetăţenilor străini, prin
raportare la prevederile art.48 din Legea 247/2005. În cazul petentului C., punctul de vedere al
comisie tehnice constituită la nivelul direcţiei, comisie din care făcea parte şi consilierul juridic
..., a fost că nu erau îndeplinite condiţiile pentru restituirea terenului întrucât acesta nu avea
cetăţenia română. În ciuda punctului de vedere exprimat de comisie (care analiza cererile
formulate şi formula propunere de aprobare sau de respingere a cererii de restituire a terenurilor
forestiere, propunere care era doar consultativă, Comisia judeţeană având puterea de decizie)
s-a decis de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra
terenurilor că numitul C. se încadrează în categoria persoanelor cărora li se poate reconstitui
dreptul de proprietate şi s-a emis hotărâre favorabilă. La adoptarea acestei soluţii, comisia
judeţeană a avut în vedere şi un punct de vedere exprimat printr-o adresă primită de la
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (nr.7260/05.05.2006) prin care se
susţinea posibilitatea retrocedării terenurilor şi cetăţenilor străini. Aceeaşi adresă a fost invocată
şi de inculpat atunci când martorii ....i-au adus la cunoştinţă inculpatului prevederile legale care
limitau posibilitatea formulării cererilor doar de către persoanele cu cetăţenie română,
inculpatul nefiind de acord cu aceştia.
Aşa cum a arătat şi martorul ..., fost vicepreşedinte în cadrul instituţiei menţionate,
instituţia a opinat iniţial în sensul că şi cetăţenii străini puteau formula cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor precizând însă că punctul de vedere al
Autorităţii Naţionale avea caracter orientativ şi în niciun caz nu era obligatoriu pentru Comisiile
judeţene.
Raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr. 1621 din
02 aprilie 2007, întocmit în urma controlului efectuat la Direcţia Silvică, a reţinut, printre altele,
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că validarea dreptului de proprietate, conform Legii nr.247/2005, în favoarea unor cetăţeni
străini printre care şi moştenitorul C. s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale astfel că s-a
stabilit ca Direcţia Silvică să facă demersuri pentru anularea validărilor prezentate în actul de
control, inclusiv cea referitoare la suprafaţa de 351 ha a lui C. Prin acelaşi act de control i s-a
reproşat inculpatului că nu a ţinut cont de observaţiile făcute de Comisia de analiză a Direcţiei
Silvice şi nu a contestat în instanţă hotărârile de validare.
Prin Decizia 132 din 16 aprilie 2007 emisă de Directorul General al R.N.P. Romsilva sa dispus sancţionarea lui A. cu diminuarea salariului şi a indemnizaţiei de conducere cu 10%
pe o perioadă de 3 luni. Decizia a fost contestată de inculpat iar prin Hotărârea nr.5 din 14 mai
2007 a Consiliului de Administraţie al R.N.P. Romsilva s-a respins contestaţia. Inculpatul s-a
adresat instanţei de judecată iar prin sentinţa nr.70 din 12 mai 2008 a Curţii de Apel Suceava secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal, s-a admis acţiunea reclamantului A. şi s-a
dispus anularea deciziei 132/2007. S-a reţinut în cuprinsul sentinţei – contrar jurisprudenţei
naţionale în materie şi a Deciziei 405/2007 a Curţii Constituţionale - că validarea dreptului de
proprietate în favoarea unor cetăţeni străini – inclusiv în cazul lui C. – s-a făcut în concordanţă
cu dispoziţiile legii, care este aplicabilă tuturor persoanelor a căror terenuri au fost preluate de
statul român după 1945, indiferent de cetăţenia acestora.
Raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr. 1621 din
02 aprilie 2007 a fost înregistrat la Direcţia Silvică însă măsurile dispuse privind formularea de
acţiuni în justiţie prin care să fie atacate titlurile de proprietate emise cetăţenilor străini cu
nerespectarea legislaţiei nu au fost aduse la îndeplinire.
Prin adresa R.N.P. Romsilva nr.1621/D.I.A./30.08.2007, semnată de manager directorul general ..., s-a solicitat Direcţiei Silvice , prin reprezentant A., să se comunice până
la data de 5 septembrie 2007 modul de rezolvare a deficienţelor constatate prin raportul de
control nr.1621 din 02 aprilie 2007, la care să se ataşeze documentele din care rezultă
promovarea acţiunilor în instanţă pentru intrarea în legalitate privind aplicarea Legii 247/2005.
Inculpatul a răspuns solicitării prin adresa 2082/05.09.2007 prin care a precizat că regiei i s-a
mai comunicat în luna aprilie 2007 o informare cu privire la aspectele semnalate. Prin adresa
din 28 septembrie 2007, emisă de Direcţia Silvică şi care este semnată de directorul acesteia
A., se comunică RNP Romsilva că s-a răspuns anterior solicitării privind înştiinţarea regiei cu
privire la măsurile luate de direcţie, iar în ce priveşte validarea dreptului de proprietate conform
Legii 247/2005, în favoarea unor cetăţeni străini, aceasta s-a făcut cu respectarea precizărilor
cuprinse în adresa 7260/2006 a A.N.R.P.
La data de 1 octombrie 2007 s-a dispus de către managerul regiei întocmirea de către
inculpat a unei note explicative prin care să justifice atitudinea sa de nesocotire a măsurilor
dispuse prin raport. Astfel, prin adresa 13391/01.10.2007 a RNP Romsilva s-a solicitat
inculpatului să motiveze refuzul său de a aduce la îndeplinire măsurile dispuse prin actul de
control din 2 aprilie 2007, considerând regia că acesta a dat dovadă de insubordonare în raport
cu conducerea regiei. La aceeaşi dată, A. a formulat un răspuns către regie prin care a precizat
măsurile dispuse cu privire la deficienţele constatate în urma controlului iar în ce priveşte
nepromovarea în instanţă a acţiunilor referitoare la retrocedările efectuate în favoarea a doi
cetăţeni străini (printre care se afla şi numitul C.) este justificată de expirarea termenului în care
puteau fi formulate. A mai arătat inculpatul în cuprinsul informării că Direcţia Silvică urmează
să promoveze acţiuni în anularea titlurilor de proprietate după emiterea acestora, la acel moment
neavând cunoştinţă de eliberarea lor.
Prin decizia nr.476 din 17 octombrie 2007 a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sa decis sancţionarea disciplinară a inculpatului cu „diminuarea salariului şi a indemnizaţiei de
conducere cu 30% pe o durată de 3 luni” întrucât nu a adus la îndeplinire în termenul acordat
(5.09.2007) măsurile dispuse de conducerea regiei prin Ordinul 1621/02.04.2007 respectiv prin
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Ordinul 1621/30.08.2007. Sancţiunea a fost contestată de către inculpat şi anulată în instanţă în
anul 2009. În realitate, inculpatul nu a făcut niciun demers, nu a efectuat verificări în vederea
stabilirii emiterii titlurilor de proprietate, în condiţiile în care titlul de proprietate nr. 2100 în
ceea ce-1 priveşte pe C. fusese eliberat din 30 august 2006.
Din succesiunea evenimentelor prezentate a rezultat că inculpatul A. nu a întreprins
demersurile juridice impuse de organul de control în vederea constatării nulităţii absolute a
hotărârilor Comisiei Judeţene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar şi a titlului de proprietate
prin care au fost retrocedate suprafeţele de teren cu vegetaţie forestieră cetăţeanului străin C.,
ignorând astfel obligaţiile pozitive instituite în sarcina sa prin raportul de control nr.
1621/02.04.2007 al Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. Că
atitudinea inculpatului a fost una de totală pasivitate rezultă, în primul rând, din corespondenţa
purtată de acesta cu conducerea RNP Romsilva în perioada aprilie 2007- octombrie 2007 cu
privire la realizarea măsurilor dispuse prin raportul de control – prezentată anterior – ocazie cu
care inculpatul a omis să facă precizări şi cu privire la aspectele ce interesează prezenta cauză.
De altfel, atitudinea de pasivitate a inculpatului care, nu numai că refuza să aducă la
îndeplinire măsurile dispuse în ce priveşte terenurile retrocedate cetăţenilor străini, dar refuza
să răspundă conducerii regiei, la data de 01 octombrie 2007 aceasta s-a adresat în mod direct
inculpatului căruia i-a readus la cunoştinţă că prin raportul de control s-au stabilit unele măsuri
pe care inculpatul trebuia să le aducă la îndeplinire în calitate de director precum şi faptul că
măsurile aprobate de conducerea RNP devin executorii pentru el, referindu-se la raportul
corpului de control din 02 aprilie 2007. Nici tonul ferm al adresei regiei şi nici cea de-a doua
sancţiune aplicată conducătorului unităţii nu l-au determinat pe acesta să se conformeze şi să
promoveze acţiuni în justiţie astfel că, în luna decembrie 2007, când moştenitorul C. a făcut o
oferă de vânzare a terenului forestier ce tocmai îi fusese retrocedat, titlul său de proprietate nu
era încă atacat în justiţie.
Poziţia inculpatului, exprimată în cursul urmăririi penale, a fost de a nega vinovăţia sa,
justificându-şi poziţia prin convingerea pe care a avut-o de-a lungul perioadei menţionate, că
retrocedarea celor 351 ha teren către moştenitorul C. a fost efectuată în conformitate cu
dispoziţiile legale. În susţinerea acestei opinii inculpatul a invocat adresa nnr.7260/05.05.2006
emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor prin care se susţinea
posibilitatea retrocedării terenurilor şi cetăţenilor străini. Dincolo de faptul că acea adresă nu
era obligatorie, exprimând doar punctul de vedere al conducerii instituţiei de la acea vreme, sa constatat că nu mai poate fi invocată de inculpat după momentul efectuării raportului de
control. Din conţinutul acestuia a rezultat caracterul nelegal al retrocedării terenurilor în cazul
cetăţenilor străini şi se stabileau o serie de măsuri care trebuiau aduse la îndeplinire de către
acuzat. În calitate de director al Direcţiei Silvice, inculpatul avea obligaţia de a duce la
îndeplinire măsurile dispuse, cărora nu le putea opune punctul său de vedere. Aceasta cu atât
mai mult cu cât inculpatul ştia de discuţiile purtate la nivelul direcţiei şi nu numai cu privire la
legalitatea/nelegalitatea restituirii terenurilor cetăţenilor străini şi cunoştea punctele de vedere
contrare exprimate de cei implicaţi în procesul de retrocedare. Inculpatul asistase cu un an în
urmă la discuţiile purtate între consilierul juridic al direcţiei, reprezentantul lui C. şi alţi angajaţi
ai direcţiei şi luase la cunoştinţă de referatul întocmit de comisia tehnică a direcţiei prin care se
propusese respingerea cererii lui C. de restituire a terenului forestier. În acest context, în situaţia
în care existaseră opinii diferite cu privire la una din problemele evidenţiate de raportul
Corpului de control, însuşirea opiniei exprimată în acel raport nu constituia o opţiune pentru
inculpat iar luarea măsurilor dispuse o obligaţie de serviciu. Mai mult, dacă A. ar fi avut îndoieli
cu privire la corectitudinea constatărilor cuprinse în raport sau nu ar fi fost de acord cu acea
opinie, firesc era să se adreseze compartimentului juridic al direcţiei pentru a obţine îndrumări
din partea personalului de specialitate. Deşi în cursul procesului inculpatul a invocat pregătirea
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sa profesională de inginer silvic şi deci lipsa cunoştinţelor juridice, în situaţia dată nu a
considerat necesar să consulte consilierul juridic al regiei ci a acţionat după propria sa dorinţă.
Omisiunea directorului unităţii de a direcţiona raportul către compartimentele de specialitate
pentru a lua la cunoştinţă persoanele îndreptăţite a proceda la respectarea dispoziţiilor din raport
reflectă intenţia cu care a acţionat inculpatul respectiv omisiunea cu bună ştiinţă de a promova
acţiuni în justiţie prin care să atace titlurile emise moştenitorului C.
Aşa cum a precizat în declaraţiile sale numita .., nu i s-a adus la cunoştinţă conţinutul
raportului întocmit la 2 aprilie 2007 şi nu a ştiut de măsura dispusă prin acel raport, de a ataca
în instanţă titlul de proprietate al numitului C. Martora mai avea calitatea de consilier juridic la
Direcţia Silvică în luna aprilie 2007 şi, potrivit circuitului intern, directorul unităţii avea
obligaţia de a o înştiinţa cu privire la măsura dispusă prin raport ce viza atribuţiunile sale de
serviciu cum ar fi promovarea de acţiuni în instanţă. Până la plecarea sa din unitate, cea avut
loc în luna decembrie a anului 2007, martora nu a fost înştiinţată despre constatările corpului
de control al regiei cu privire la retrocedările de terenuri către cetăţenii străini şi cu privire la
sancţiunile disciplinare aplicate inculpatului tocmai pentru neconformarea acestuia la
constatările corpului de control.
Aşa fiind, în contextul arătat, nu mai poate fi reţinută apărarea inculpatului A. în
justificarea omisiunii de a lua măsurile dispuse de Corpul de control al regiei, prin aceea că a
avut reprezentarea că retrocedarea terenului către numitul C. era legală şi nu se impunea fi
atacată.
Aspectul că inculpatul nu a repartizat raportul nr.1621/02 aprilie 2007 niciunui
compartiment, nestabilind responsabilităţi vreunui subordonat în acest sens întrucât a considerat
că toate abaterile au fost constatate în privinţa sa, urmând să se ocupe personal de îndeplinirea
lor (aşa cum s-a susţinut în cursul urmăririi penale) este în contradicţie cu poziţia sa de la
momentul solicitărilor repetate ale RNP de a face demersuri în instanţă în vederea anulării
dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 351 ha acordată cetăţeanului străin C., precum
şi cu cele cuprinse în nota de relaţii din 13 aprilie 2009 adresată conducerii RNP - în care
acuzatul a precizat că raportul de control nr.621/02 aprilie 2007 a fost repartizat
compartimentului resurse umane din direcţie şi, împreună cu consilierul juridic, directorul
tehnic şi directorul economic, a analizat punct cu punct raportul nr. 1621/02 aprilie 2007 şi a
făcut obiecţiuni. În realitate, aşa cum s-a arătat, acel raport nu a fost repartizat niciunui
compartiment iar consilierul juridic ... şi directorul tehnic .., audiaţi în calitate de martori, au
precizat că nu au avut cunoştinţă de raportul de control şi nici de măsurile dispuse prin acesta.
Din cele relatate anterior a rezultat că ceea ce inculpatul a încălcat au fost atribuţiuni de
serviciu decurgând în mod direct din lege respectiv OUG nr. 59/2000 în sensul că nu a respectat
dispoziţia legală şi scrisă data de organele ierarhice superioare respectiv corpul de control al
Regiei Naţionale a Pădurilor, instituţie căreia îi este subordonat în mod direct, nu a aplicat
întocmai deciziile conducerii, urmarea imediată fiind aceea a diminuării fondului forestier.
Art. 36 din OUG 59/2000 privind statutul personalului silvic prevede la alin.1 că ”în
executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic din cadrul unităţilor silvice care
administrează şi gestionează fondul forestier naţional, proprietate publică a statului, are
obligaţia să cunoască şi să respecte dispoziţiile prevăzute la art. 35, precum şi prevederile
actelor cu caracter normativ emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
Personalul silvic angajat al Regiei Naţionale a Pădurilor este obligat sa cunoască si să aplice
întocmai deciziile conducerii acesteia”.
Art.37 din acelaşi act normativ reglementează comportamentul personalului silvic, ce
trebuie să se caracterizeze prin disciplină şi prin respectarea întocmai a dispoziţiilor legale,
scrise sau verbale date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de
serviciu.
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Art. 48 din OUG 59/2000 privind statutul personalului silvic prevede că ”personalul
care încalcă legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin
potrivit contractului individual de muncă, precum si normele de comportare, aducând astfel
daune intereselor silviculturii si prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar,
contravenţional, civil sau penal. în funcţie de natura si de gravitatea faptei săvârşite”.
Raportând situaţia de fapt prezentată anterior respectiv activitatea derulată de inculpat
în legătură cu retrocedarea terenului forestier numitului C. la dispoziţii ce guvernează
activitatea personalului silvic şi implicit şi cea a inculpatului, instanţa constată că A., prin
omisiunea de a dispune măsurile instituite prin actul de control din 2 aprilie 2007, a încălcat
obligaţiile de serviciu, obligaţii ce erau reglementate de legislaţia primară respectiv OUG
59/2000 ce reglementează statutul personalului silvic.
Conform art.36 din ordonanţa menţionată, inculpatul trebuia să aducă la îndeplinire
măsurile dispuse prin raportul Corpului de control al RNP Romsilva iar omisiunea de a se
conforma celor dispuse prin raport este imputabilă acestuia şi nu are o justificare legală.
Regulamentul privind organizarea si funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor
Romsilva prevede la art. 6 care sunt atribuţiile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi anume
asigurarea integrităţii fondului forestier proprietate publică a statului, precum si a celui
aparţinând altor deţinători, pe care îl are in administrare, şi gospodărirea durabilă a pădurilor
din cuprinsul acestora.
Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva are în structura sa unităţi fără personalitate
juridica - direcţii silvice, precum si Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, ca unitate
specializata de cercetare – proiectare - dezvoltare silvica, cu personalitate juridică, ce sunt
conduse de către un director, director tehnic, director economic, care fac parte din comitetul
director şi ale căror atribuţii se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administraţie
al Regie Naţionale a Pădurilor - Romsilva. În acelaşi regulament se arată că directorii si
consilierii juridici ai unităţilor fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva reprezintă interesele si îndeplinesc atribuţiile acesteia pe raza teritorială
în care sunt organizate aceste unităţi.
Ca atare, în calitate de director al Direcţiei Silvice, inculpatul A. trebuia să urmărească
asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, să facă demersurile necesare pentru a anula
eventualele acţiuni ce aveau drept consecinţă diminuarea fondului forestier.
Conform constatărilor corpului de control al regiei, retrocedarea suprafeţei de 358 ha
teren către numitul C. nu respecta dispoziţiile legale în materie astfel că impunea o serie de
măsuri pentru a reintra în legalitate şi pentru recuperarea terenului a cărui atribuire afecta
patrimoniul regiei. Or, inculpatul A. nu a întreprins nicio măsură în acest sens, deşi avea
obligaţia de a duce la îndeplinire dispoziţiile conducerii, aceasta făcând parte din atribuţiile sale
de serviciu.
Convingerea inculpatului că retrocedarea terenului era legală nu se baza pe o realitate
juridică şi nu mai avea suport legal în condiţiile în care conducerea instituţiei din care făcea
parte şi căreia îi era subordonat, constatase contrariul şi solicitase, sub sancţiunea diminuării
salariului inculpatului, luarea măsurilor necesare pentru reintrarea în legalitate. De asemenea,
omisiunea inculpatului de a aduce la cunoştinţa personalului unităţii constatările corpului de
control şi măsurile impuse de acesta nu are o justificare raţională şi nu explică atitudinea
inculpatului care, cu bună ştiinţă, a acceptat diminuarea fondului forestier aflat în administrarea
regiei pe care o conducea deşi i s-a adus la cunoştinţă că este neconformă cu legislaţia în
domeniu.
Conform fişei postului, numitul A. „angajează unitatea, prin semnătură, în relaţiile cu
terţii, în limita prevederilor regulamentului”, „reprezintă şi susţine interesele unităţii în faţa
organelor jurisdicţionale, a organelor de urmărire penală a administraţiei locale, a poliţiei şi
\
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notariatelor, având toate competenţele juridice prevăzute de legislaţia în vigoare”. Inculpatul,
în calitate de director al Direcţiei Silvice, reprezenta direcţia în cadrul relaţiilor de serviciu pe
care le avea, în limita Regulamentului privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele
de competenţă ale organelor de conducere din structura Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în faţa organelor cu care vine în contact, răspunzând de întreaga activitate a direcţiei
silvice. De asemenea, acesta „coordona direct activitatea compartimentelor funcţionale din
cadrul direcţiei silvice: resurse umane, organizare şi programare, oficiul juridic şi control
financiar intern, protecţia muncii, vânătoare şi producţie”.
Având în vedere aceste atribuţii conferite de calitatea de director al unităţii locale din
subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, s-a constatat că aducerea la îndeplinire a
măsurilor dispuse de conducerea regiei era în competenţa sa exclusivă, constituind una din
atribuţiile stabilite prin legi speciale şi regulamente. Nerespectarea măsurilor dispuse constituie
o încălcare a actelor normative enumerate mai sus respectiv a prevederilor art.36, art.37 din
OUG 59/2000 privind statutul personalului silvic dar şi nesocotirea dispoziţiilor cuprinse în
Regulamentul privind organizarea si funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva ce
prevede atribuţiile conducătorilor unităţilor teritoriale din structura Romsilva.
O încălcare a dispoziţiilor legale primare constituie, în opinia instanţei de fond, şi
acţiunea inculpatului care, la sfârşitul anului 2007, cunoscând nelegalitatea reconstituirii
dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră situat în
extravilanul comunei G., în favoarea numitului C. precum şi obligaţia stabilită în sarcina sa prin
raportul Corpului de control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 1621 din 02 aprilie 2007, de a
efectua demersurile juridice necesare la instanţa de judecată competentă în vederea constatării
nulităţii absolute a titlului de proprietate şi a actelor subsecvente, în numele Regiei Naţionale a
Pădurilor, a achiziţionat prin cumpărare, suprafaţa de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră de la
această persoană pentru suma de 2.439.450 lei, sumă care reprezintă prejudiciul material cauzat
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva - Direcţia Silvică.
Acest al doilea act material al infracţiunii de abuz în serviciu, reţinut în sarcina
inculpatului prin rechizitoriu, a fost confirmat de probatoriul dosarului din care a rezultat atât
modul de acţiune al inculpatului cât şi poziţia sa subiectivă.
Aşa cum s-a menţionat, A. cunoştea în luna decembrie 2007, când s-a demarat procedura
de achiziţie a terenului în discuţie, caracterul ilegal al retrocedării suprafeţei de 351 ha teren şi,
cu toate acestea, a continuat această procedură ce s-a finalizat cu producerea unei importante
pagube unităţii pe care o reprezenta. Inculpatul, în calitatea sa de director al direcţiei silvice
care urma să cumpere terenul, avea obligaţia să încunoştinţeze Regia Naţională a Pădurilor că
achiziţionarea acestei suprafeţe de teren nu poate fi făcută deoarece prin raportul Corpului de
control nr.1621/02.04.2007 se constatase nelegalitatea reconstituirii dreptului de proprietate şi
fuseseră dispuse măsuri de intrare în legalitate. Dacă aceste măsuri ar fi fost puse în aplicare de
către inculpat, terenul respectiv ar fi fost în litigiu şi nu putea fi cumpărat de Direcţia Silvică.
Din probatoriul dosarului a rezultat că prin decizia nr.217/17.11.2006 emisă de A. a fost
constituită comisia pentru negocierea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor ce pot fi
incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, contracte ce urmau a fi încheiate de
Regia Naţională a Pădurilor în numele statului iar la data de 18 decembrie 2007 a fost încheiat
un proces - verbal, aprobat de inculpat, înregistrat la Direcţia Silvică la nr. 7660/18.12.2007,
prin care comisia de negociere din partea Direcţiei Silvice a negociat cu C., reprezentat de .. şi
au stabilit ca preţ de cumpărare a suprafeţei de 351 ha teren pădure, suma de 6.950 lei/ha .
Prin adresa nr.10339/DIA/l 8.12.2007 Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi-a dat
acordul în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare la această valoare.
Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6538/21.12.2007 la BNP ...,
Statul Român prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică, reprezentată prin
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inculpatul A., a cumpărat de la numitul C., prin mandatara ..., suprafaţa de 351 ha teren cu
vegetaţie forestieră situat în extravilanul comunei G., pentru suma de 2.439.450 lei, preţul fiind
achitat integral în perioada decembrie 2007 - aprilie 2008 din fondul de conservare şi regenerare
a pădurilor. Ulterior, s-a întocmit actul adiţional la contractul de vânzare-cumpărare, cu
nr.1217/21.03.2008, prin care numitul C., de acord cu cumpărătorul RNP Romsilva Direcţia
Silvică, prin director A., au stabilit că din preţul vânzării terenului forestier în suprafaţă de 351
hectare, până la data autentificării actului adiţional s-a achitat suma de 587.890 lei în contul
deschis la ... -Sucursala şi suma de 875.780 lei în contul deschis la... Bank - Sucursala pe numele
fostei mandatare ... şi că plata ultimelor două rate, în sumă totală de 975.780 lei, se va efectua
într-un cont deschis la .. .. ., titular .., cont indicat de mandatara ..
S-a susţinut de către inculpat că acesta nu a avut atribuţie decizională în achiziţionarea
acelui teren, ci conducerea RNP Romsilva, care şi-a dat acordul pentru încheierea contractului
deşi avea cunoştinţă despre situaţia juridică a acestui teren. Din înscrisurile dosarului respectiv
corespondenţa purtată de RNP Romsilva cu Direcţia Silvică şi cu vânzătorul terenului a rezultat
că Regia Naţională a Pădurilor nu a făcut o verificare a legalităţii obţinerii terenului ce făcea
obiectul contractului, atribuţie pe care a conferit-o structurii locale, ci doar a verificat, cu ocazia
acordării acceptului, dacă sunt îndeplinite cerinţele legale în ce priveşte stabilirea preţului.
Astfel, în adresa 9690/07.12.2007 s-a menţionat în răspunsul înaintat ofertantului C. că, în ce
priveşte intenţia sa de a vinde statului 351 ha teren „vă rugăm să vă adresaţi în scris Direcţiei
Silvice. Direcţia Silvică va trebui să verifice dacă terenurile oferite spre vânzare îndeplinesc
condiţiile legale pentru a fi cumpărate”. A rezultat, aşadar, că direcţia silvică era cea care avea
obligaţia de a verifica legalitatea actului de proprietate ale vânzătorului. Deşi aparent titlul de
proprietate al numitului C. întrunea condiţiile de legalitate, inculpatul, în calitate de
reprezentant al direcţiei silvice trebuia să aducă la cunoştinţa regiei situaţia juridică a terenului
propus spre vânzare respectiv faptul că se constatase prin raportul de control întocmit în aprilie
2007 că retrocedarea terenului nu era legală şi că trebuia actul în instanţă. S-a constatat că
inculpatul, nu numai că nu promovase acţiunile judiciare care ar fi făcut imposibilă încheierea
tranzacţiei (aşa cum a precizat şi martora ..., fostul consilier juridic al direcţiei) dar nici nu a
înştiinţat regia despre deficienţele constatate cu privire la procedura de reconstituire a dreptului
de proprietate în favoarea vânzătorului.
S-a observat că încă din luna iulie 2007 (când prin adresa 12847/17.07.2007 a RNP –
Romsilva – fila 428 vol.3 ds.u.p.- Direcţia Silvică fusese înştiinţată cu privire la intenţia regiei
de a cumpăra terenuri forestiere pentru completarea fondului forestier naţional, sens în care s-a
alocat suma de 200.000 lei) s-a adus la cunoştinţa directorului unităţii care sunt condiţiile
achiziţionării de terenuri de către regie respectiv rolul regiei în procedura de stabilire a preţului
şi de achiziţie. S-a arătat în această adresă că ”coordonarea acţiunii de cumpărare a terenurilor
va fi asigurată de directorul direcţiei silvice, care are obligaţia stabilirii măsurilor ce se impun,
în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a acestei acţiuni”. Inculpatul cunoştea astfel
care este atributul direcţiei silvice în procedura de achiziţie a terenurilor forestiere şi că el, în
calitate de director al unităţii, coordona întreaga activitate; aceasta presupune şi verificarea
legalităţii titlului de proprietate al vânzătorului, condiţie fără de care nu se puteau realiza
achiziţiile.
Faptul că RNP Romsilva nu a efectuat un control de legalitate a validării dreptului de
proprietate cu privire la cele 351 ha teren, a rezultat din adresa mai sus menţionată, ce a fost
comunicată nu numai ofertantului ci şi direcţiei silvice dar şi din corespondenţa purtată cu
Direcţia Silvică în timpul procedurii de negociere a preţului. Se reţine din adresele din 5
decembrie 2007, 17 decembrie 2017, că regia a urmărit, atunci când şi-a dat acordul asupra
tranzacţiei, doar ca valoarea de achiziţie a terenului forestier să se înscrie în limitele prevăzute
de legislaţia în vigoare şi ca tranzacţia să fie finalizată până la sfârşitul anului 2007 respectiv
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până la încheierea exerciţiului financiar anual. Distinct de răspunderea regiei în verificarea
legalităţii tranzacţiei, răspunderea Direcţiei Silvice, reprezentată de inculpat, este evidentă şi
este strâns legată de verificarea legalităţii titlului de proprietate a vânzătorului. Şi de data
aceasta inculpatul, ca reprezentant al direcţiei silvice, ce avea obligaţia de a susţine interesele
unităţii, a omis să informeze organele în drept cu privire la incertitudinea legalităţii titlului de
proprietate emis lui C. cu privire la cele 351 ha teren. Mai mult, perfectarea tranzacţiei cu
cetăţeanul străin este consecinţa directă a pasivităţii inculpatului care nu a promovat în justiţie
acţiunile în anularea titlului de proprietate eliberat contrar dispoziţiilor legale.
Aşa cum a precizat şi martora ..., ce a avut calitatea de consilier juridic până la jumătatea
lunii decembrie 2007, demersurile privind efectuarea tranzacţiei nu au fost aduse la cunoştinţa
oficiului juridic al unităţii, deşi acesta avea competenţa şi obligaţia de a se pronunţa asupra
legalităţii tranzacţiei. Inculpatul A. a fost înştiinţat de intenţia lui C. de a vinde regiei terenul
forestier retrocedat la data de 5 decembrie 2007, dată la care Direcţia Silvică avea consilier
juridic ce putea fi consultat cu privire la viitoarea tranzacţie. La data de 15 decembrie 2007
când au încetat raporturile de muncă ale consilierului juridic .. cu Direcţia Silvică, negocierile
privind vânzarea terenului erau avansate iar după numai două zile s-a perfectat contractul de
vânzare-cumpărare. Omisiunea inculpatului de a aduce la cunoştinţa persoanelor abilitate să
exprime un punct de vedere cu privire la legalitatea tranzacţiei (în contextul în care însuşi
inculpatul a susţinut că nu avea cunoştinţele juridice necesare pentru a face aprecieri de ordin
juridic) denotă, încă odată, că inculpatul a acţionat cu bună ştiinţă şi că a urmărit finalizarea
acelei tranzacţii care a adus o importantă pagubă Direcţiei Silvice.
Această omisiune a inculpatului a fost privită în deplină corelare cu primul act material
al infracţiuni, analizat anterior. Instanţa de fond a reţinut că luarea măsurilor de către inculpat
conform raportului de control ar fi condus la formularea de acţiuni în instanţă care ar fi făcut
imposibilă încheierea tranzacţiei între Direcţia Silvică prin inculpat şi C. cu privire la
cumpărarea suprafeţei de 351 ha teren. De asemenea, pentru argumentele arătate în cuprinsul
acestei sentinţe, s-a făcut dovada cunoaşterii de către inculpat a imposibilităţii încheierii
contractului de vânzare-cumpărare, el fiind cel care avea răspunderea deplină a încheierii a
acestui contract în calitate de reprezentant al Direcţiei Silvice raportat la dispoziţiile din
legislaţia primară şi secundară ce au fost indicate. Date fiind aceste împrejurări s-a considerat
că inculpatul a nesocotit prevederile art.6 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva ce reglementează obligaţia de a reprezenta interesele
si de a îndeplini atribuţiile acesteia pe raza teritoriala in care sunt organizate unităţile
subordonate şi a încălcat atribuţia legală de a asigura integritatea fondului forestier proprietate
publica a statului, pe care îl are in administrare. De asemenea, prin conduita manifestată, A. a
nesocotit prevederile art.37 şi art. 40 din OUG 59/2000 privind statutul personalului silvic (text
ce prevede că „personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să
execute lucrări sau să desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic”). Or, acţiunile
inculpatului au avut drept consecinţă prejudicierea patrimoniului unităţii prin diminuarea
fondului forestier naţional şi prin achitarea de către unitate a sumei de peste 2 milioane lei
pentru o suprafaţă de teren ce-i aparţinea în drept.
Modalitatea în care a procedat inculpatul, respectiv refuzul de a se conforma
dispoziţiilor date de conducerea regiei prin raportul de control din 2 aprilie 2007, omisiunea de
a repartiza acel raport compartimentului juridic al direcţiei, în măsură să asigure aducerea la
îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu validarea nelegală a retrocedărilor de terenuri în
favoarea cetăţenilor străini, implicarea în demersurile ce au vizat încheierea contractului de
vânzare-cumpărare fără consultarea oficiului juridic, omisiunea înştiinţării Regiei Naţionale a
Pădurilor despre situaţia juridică a terenului ce făcea obiectul tranzacţiei, demonstrează, în
opinia instanţei de fond, că în spatele acţiunilor acuzatului nu a stat o reprezentare greşită a
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realităţii juridice, o opinie juridică diferită de cea consemnată de corpul de control, ci un interes
în certificarea legalităţii retrocedării terenului forestier către C. şi a perfectării tranzacţiei având
ca obiect acel teren. Este adevărat că în cauză nu s-a făcut dovada existenţei unei înţelegeri
frauduloase între inculpat şi C., însă aceasta nu diminuează răspunderea inculpatului atâta timp
cât s-a probat că urmarea faptelor sale a constat în producerea unui prejudiciu în dauna unităţii
pe care a reprezentat-o şi, corelativ, obţinerea unui folos material de către beneficiarul terenului,
C.
Concluzionând, instanţa de fond a considerat că sunt întrunite elementele constitutive
ale infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a
obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, infracţiune prevăzută de art.297 alin.1
din C.pen. raportat la art.309 din C.pen. şi art.13 ind.2 din Legea 78/2000, infracţiune ce a fost
reţinută în sarcina inculpatului A..
Potrivit art.297 din C.pen., abuzul în serviciu constă în fapta funcţionarului public care,
în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos
şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau juridice.
Latura obiectivă a infracţiunii constă, în speţa dedusă judecăţii, în omisiunea
inculpatului de a efectua demersurile juridice necesare la instanţa de judecată competentă în
vederea constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate şi a acelor subsecvente emise pe
numele moştenitorului C., conform măsurilor dispuse de conducerea RNP Romsilva prin actul
de control din 2 aprilie 2007, şi de a achiziţiona prin cumpărare suprafaţa de 351 ha teren cu
vegetaţie forestieră de la această persoană pentru suma de 2.439.450 lei provenind din fondul
de conservare şi regenerare a pădurilor, cu consecinţa diminuării fondului forestier naţional.
Latura obiectivă a infracţiunii este alcătuită din două acte materiale diferite, ce au la
bază aceeaşi rezoluţie infracţională, şi care constituie fiecare în parte, elementele infracţiunii de
abuz în serviciu. Elementul material este reprezentat atât de inacţiunea inculpatului, constând
în refuzul promovării de acţiuni în justiţie pentru anularea titlului de proprietate şi a actelor
subsecvente emise lui C., cât şi în îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu în procedura
de achiziţie a suprafeţei de 351 ha teren forestier. Deşi cunoştea caracterul nelegal al retrocedării
acestei suprafeţe, inculpatul nu a înştiinţat conducerea regiei despre acest lucru şi a continuat
demersurile în vederea perfectării contractului de vânzare-cumpărare, contract pe care l-a şi
semnat în calitate de reprezentant al Direcţiei Silvice.
Efectuarea demersurilor în vederea anulării actului de proprietate al numitului C. era de
competenţa inculpatului (aspect evidenţiat şi de martora ... care a precizat că directorul unităţii
era cel care decidea dacă se impunea promovarea unor acţiuni în instanţă) şi constituia o
obligaţie de serviciu în condiţiile în care Corpul de control al regiei constatase necesitatea
atacării titlurilor emise cu nerespectarea legii. De asemenea, intra în atribuţiile de serviciu ale
inculpatului A. verificarea legalităţii titlului deţinut de vânzătorul terenului şi coordonarea
întregii activităţi impusă de încheierea tranzacţiei cu terenuri forestiere în care regia avea
calitatea de cumpărătoare. În cadrul acestei activităţi, inculpatul trebuia cel puţin să înştiinţeze
regia despre aspectele constatate prin actul de control şi despre existenţa unor îndoieli serioase
cu privire la legalitatea validării terenului ce urma a fi achiziţionat de regie.
Cele două modalităţi alternative de comitere a infracţiunii au fost probate în cauză şi
sunt într-o strânsă dependenţă, urmarea imediată a acestora constând în producerea unei pagube
RNP. În acelaşi timp, C. a obţinut un folos material important prin retrocedarea unei suprafeţe
în alte condiţii decât cele legale şi prin încasarea preţului terenului care nu ar fi trebuit să se
regăsească în patrimoniul său şi să poate face obiectul vreunei tranzacţii.
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În ce priveşte subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu, instanţa de fond a
constatat că numitul A. avea, la datele comiterii faptelor, calitatea de director al Direcţiei Silvice
şi deci era funcţionar public în sensul art.175 alin.1 lit.c din C.pen.
Între elementul material al infracţiunii – alcătuit din cele două acte materiale şi urmarea
imediată există o legătură de cauzalitate ce rezultă din întreg probatoriul dosarului. Astfel,
omisiunea acuzatului de a efectua demersurile juridice necesare la instanţa de judecată
competentă în vederea constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate şi a actelor
subsecvente, a avut drept consecinţă posibilitatea achiziţionării prin cumpărare, a suprafeţei de
351 ha teren cu vegetaţie forestieră de la persoană mai sus menţionată, pentru suma de
2.439.450 lei, provenind din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, sumă care
reprezintă prejudiciul material cauzat Regiei Naţionale a Pădurilor - Direcţia Silvică.
Relevant în aprecierea poziţiei psihice a inculpatului este şi nota de relaţii din 13 aprilie
2009 adresată conducerii RNP în care acuzatul a precizat că raportul de control nr.621/02 aprilie
2007 a fost repartizat compartimentului resurse umane din direcţie şi, împreună cu consilierul
juridic, directorul tehnic şi directorul economic, a analizat punct cu punct raportul nr. 1621/02
aprilie 2007 şi a făcut obiecţiuni.
În realitate, aşa cum s-a arătat, acel raport nu a fost repartizat niciunui compartiment iar
consilierul juridic ... şi directorul tehnic ... nu au avut cunoştinţă de raportul de control şi nici
de măsurile dispuse prin acesta. Mai mult, aceştia nu au cunoscut nici condiţiile perfectării
contractului de vânzare-cumpărare a terenului, tranzacţie despre care au aflat ulterior. Modul
singular în care a procedat inculpatul, fără consultarea persoanelor abilitate din instituţie şi fără
a se exprima o opinie juridică de către aceştia, denotă tocmai intenţia cu care a acţionat
inculpatul care, în virtutea funcţiei deţinute, cunoştea necesitatea obţinerii punctelor de vedere
ale oficiului juridic în efectuarea tranzacţiilor în care era implicată şi unitatea pe care o
conducea.
În ce priveşte forma infracţiunii de abuz de încredere, s-a observat că se impune
reţinerea formei continuate prevăzută de art.35 alin.1 din C.pen. având în vedere că în
componenţa infracţiunii intră două acte materiale distincte, unite prin rezoluţia infracţională
unică. De asemenea, s-a constatat unicitatea subiectului activ dar şi a subiectului pasiv,
elemente fără de care nu se poate constata unicitatea infracţiunii.
Totodată, s-a reţinut de către instanţa de fond că în raport de consecinţele faptelor
inculpatului, ce constau în obţinerea unui folos necuvenit pentru altă persoană respectiv pentru
C., constând în suma de bani încasată de acesta cu titlu de preţ al terenului forestier în suprafaţă
de 351 ha vândut RNP, sunt aplicabile prevederile art.13 ind.2 din Legea 78/2000. Acest text
de lege, ce prevede o împrejurare agravantă a infracţiunii de abuz în serviciu prin urmarea
imediată, face referire la două modalităţi alternative ale manifestare a consecinţelor faptei:
obţinerea unui folos material de către subiectul activ al infracţiunii sau de către o altă persoană.
Nu are relevanţă în cea de-a doua situaţie natura relaţiei dintre aceasta şi autorul faptei, dacă a
existat o înţelegere frauduloasă între cei doi în scopul obţinerii folosului, trebuind doar să se
facă dovada obţinerii folosului necuvenit. În speţă, în condiţiile în care s-a demonstrat că
atribuirea terenului forestier către C., conform procedurii prevăzută de Legea 247/2005, nu s-a
făcut în condiţii de legalitate, nefiind întrunite cerinţele legii pentru retrocedarea terenului acelei
persoane, achiziţionarea ulterioară a imobilului de la pretinsul proprietar, ştiindu-se că din punct
de vedere juridic nu are acest atribut, apare ca fiind contrară legii şi cu consecinţe materiale
semnificative. Prin perfectarea contractului de vânzare-cumpărare s-a obţinut de către
moştenitorul C. suma de 2.439.450 lei, ce constituie un folos necuvenit.
Constatând că faptele deduse judecăţii există, constituie infracţiune şi că au fost comise
de inculpat, instanţa de fond a procedat la sancţionarea penală a inculpatului, conform art.396
alin.2 din Codul de procedură.
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În ceea ce priveşte aplicarea legii penale favorabile, impusă de succesiunea de legi
penale intervenită de la momentul comiterii infracţiunii, s-a constatat că prin rechizitoriu s-a
stabilit încadrarea juridică a faptelor în conformitate cu dispoziţiile penale în vigoare la acel
moment deşi activitatea infracţională a inculpatului s-a derulat sub imperiul C.pen. din 1969.
La data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea 286/2009 privind C.pen. prin care
s-a adus importante modificări atât infracţiunii de delapidare, cât şi infracţiunii de fals în
înscrisuri sub semnătură privată.
Infracţiunea de abuz în serviciu are corespondent în legea veche în art.248 cu denumirea
marginală de abuz în serviciu contra intereselor publice, în forma calificată prevăzută de art.248
ind.1 din C.pen./1969, pentru care se prevedea o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 5 ani
şi 15 ani. Infracţiunea de abuz în serviciu în forma agravantă prevăzută de art.309 din C.pen.
este sancţionată cu închisoarea între 3 ani şi 10 ani şi 6 luni închisoare.
În ce priveşte art.13 ind.2 din Legea 78/2000, s-a constatat că la data comiterii faptelor
textul prevedea, în cazul infracţiunii de abuz în serviciu în forma calificată, pedeapsa închisorii
cuprinsă între 5 ani şi 15 ani închisoare În forma actuală, textul prevede că în cazul infracţiunilor
de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Din examinarea comparativă
a textelor de lege aplicabile, sub raportul pedepselor, s-a constatat că legea penală în vigoare
este favorabilă inculpatului întrucât prevede limite mai reduse de pedeapsă. Ca atare, faţă de
acest aspect şi faţă de circumstanţele cauzei, de gravitatea faptelor comise de inculpat, s-a
constatat că prevederile noului C.pen. sunt favorabile acestuia. Făcând aplicarea dispoziţiilor
art. 5 din noul C.pen. (potrivit căruia în cazul în care de la săvârşire a infracţiunii şi până la
judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale se aplică legea penală
mai favorabilă) instanţa de fond a dispus menţinerea încadrării juridice a faptelor pentru care
este trimis în judecată inculpatul A., reţinând noile dispoziţii penale.
Stabilirea şi dozarea pedepsei s-a făcut cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute
de art.74 din C.pen. referitoare la împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, natura şi
gravitatea rezultatului produs, antecedentele penale ale autorului, conduita după săvârşirea
infracţiunii şi în cursul procesului penal, situaţia particulară a inculpatului.
În speţă, instanţa de fond a reţinut că infracţiunea de abuz în serviciu a fost săvârşită de
inculpat prin două acte materiale datând din anul 2007, ce au avut drept consecinţă producerea
unei pagube importante în patrimoniul Direcţiei Silvice, structură din componenţa Regiei
Naţionale a Pădurilor Romsilva, şi în strânsă legătură cu atribuţiunile de serviciu ale
inculpatului. Acesta avea obligaţia de a apăra interesele regiei, de a asigura integritatea fondului
forestier aflat în administrarea direcţiei locale; cu toate acestea, prin inacţiunile sale şi modul
defectuos de îndeplinire a atribuţiilor, inculpatul a favorizat diminuarea semnificativă a
fondului forestier şi apoi prejudicierea regiei prin încheierea unui contract de vânzarecumpărare cu proprietarul terenului forestier, contract ce a fost posibil tocmai atitudinii pasive
a inculpatului.
În ce priveşte pe autor, s-a reţinut că numitul A. este în vârstă de 64 ani, este la prima
confruntare cu legea penală, are studii superioare, este căsătorit şi are o atitudine adecvată în
familie şi societate. Inculpatul se bucură de o bună reputaţie şi anterior comiterii faptelor a avut
un comportament conform cu valorile sociale şi morale. Pe parcursul judecăţii acuzatul a avut
o atitudine corectă, a dat declaraţii în faza de urmărire penală, a răspuns chemărilor organelor
de judiciare.
În contextul acestor circumstanţe ale acuzatului, care de altfel ar trebui să constituie o
stare de normalitate şi să definească orice cetăţean, dar şi al activităţilor infracţionale derulate
de inculpat, ce prezintă o anumită gravitate, reflectată nu numai de valoarea ridicată a
prejudiciului dar şi de modul de concepere a faptelor, s-a apreciat de către instanţa de fond că

348

Buletinul jurisprudenței 2019

Curtea de Apel Suceava
Secția penală

nu se impune reţinerea de circumstanţe atenuante. Conform art.75 din C.pen. în vigoare, sfera
circumstanţelor atenuante s-a restrâns în mod considerabil, acestea fiind prevăzute limitativ în
alin.1 al art.75 (circumstanţe legale) şi alin.2 al aceluiaşi text de lege (circumstanţe judiciare).
Cu privire la circumstanţele judiciare, lăsate la aprecierea judecătorului, s-a observat că se
referă la eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor faptelor
şi la împrejurările legate de faptă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea
autorului. În speţa de faţă, nu s-a constatat existenţa unor asemenea împrejurări care să
diminueze gravitatea faptei iar în ce priveşte consecinţele infracţiunii, s-a reţinut că inculpatul
nu a depus nici un efort pentru diminuarea lor. A. a acţionat în calitate de director al Direcţiei
Silvice şi în baza atribuţiilor conferite de lege şi în cadrul unei proceduri de reconstituire a
dreptului de proprietate asupra terenurilor prevăzută de Legea fondului funciar. Gravitatea
faptei sale este dată şi de contextul în care a acţionat inculpatul, favorizând prin atitudinea sa
pasivă, reconstituirea proprietăţii pentru o suprafaţă de peste 300 ha teren forestier în favoarea
unei persoane ce nu era îndreptăţită. Mai mult, inculpatul s-a implicat în demersurile în urma
cărora terenul, despre care s-a constatat că a ieşit ilegal din patrimoniul unităţii pe care o
conducea, a fost cumpărat de aceeaşi instituţie contra unei importante sume de bani.
Faţă de acestea, instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului A. la o pedeapsă
privativă de libertate orientată spre minimul permis de lege, respectiv 4 (patru) ani închisoare.
În temeiul art.297 alin.1 din C.pen., având în vedere natura şi gravitatea infracţiunii,
instanţa de fond a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa principală a închisorii, şi pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din C.pen. constând
în interzicerea 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. Durata pedepsei va fi
de 2 ani şi s-a calculat de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii.
În baza art.65 din C.pen., instanţa de fond a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie
a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b din 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. Această pedeapsă se va executa din momentul
rămânerii definitive a hotărârii şi până când pedeapsa principală a închisorii a fost executată
sau considerată ca executată.
Referitor la latura civilă a cauzei, s-a reţinut de către instanţa de fond că încă din
cursul urmăririi penale Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică a formulat
pretenţii civile în cadrul procesului penal. Prin adresa nr.12965 din 3 decembrie 2015 această
instituţie a solicitat să i se achite suma de 2.439.450 lei reprezentând suma plătită pentru
cumpărarea celor 351 ha teren forestier de la numitul C. la care s-a adăugat cheltuielile efectuate
cu tranzacţia în cuantum de 28.782 lei (taxe notariale şi costul evaluării terenului).
Pretenţiile financiare ale părţii civile sunt întemeiate, acestea constituind valoarea
prejudiciului cauzat regiei prin perfectarea contractului de vânzare-cumpărare la data de
17.12.2007. Aşa cum s-a arătat, refuzul inculpatului de a ataca în instanţă titlul de proprietate
al vânzătorului şi de a aduce la cunoştinţa conducerii regiei situaţia juridică a terenului ce urma
a fi tranzacţionat, au avut drept urmare încheierea acelui contract, contract ce nu ar fi fost posibil
dacă s-ar fi întreprins demersurile legale. Nelegalitatea retrocedării terenului forestier către C.
constituia un motiv pentru a se refuza oferta făcută de vânzător însă, deşi avea cunoştinţă de
caracterul ilicit al retrocedării, inculpatul a continuat procedura de achiziţie şi a finalizat
tranzacţia.
Ca atare, paguba invocată de partea civilă este justificată, constituind consecinţa directă
a activităţilor inculpatului. Constatând că sunt date în cauză condiţiile răspunderii delictuale,
respectiv a existat o faptă ilicită, cauzatoare de prejudiciu, ce a fost comisă de inculpat, instanţa
de fond a admis acţiunea civilă şi a dispus, în baza art.397 alin.1 din C.pr.pen. raportat la
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art.1357 din C.civ., obligarea inculpatului A. la plata către partea civilă Regia Naţională a
Pădurilor, Direcţia Silvică sumei de 2.477.232 lei (din care 2.439.450 lei reprezintă preţul
terenului achiziţionat de partea civilă iar diferenţa cheltuielile impuse de perfectarea
contractului de vânzare-cumpărare).
În cursul urmăririi penale s-a dispus de către procuror luarea măsurii sechestrului
asigurător asupra bunurilor inculpatului.
Întrucât scopul pentru care a fost instituit sechestrul nu s-a realizat respectiv nu s-a
achitat în totalitate paguba cauzată prin faptele inculpatului, instanţa de fond a menţinut măsura
dispusă până la concurenţa valorii ce reprezintă prejudiciul efectiv cauzat.
În baza art. 274 alin.1 C.pr.pen. instanţa a obligat inculpatul A. la plata către stat a
cheltuielilor judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei, în sumă de 2800 lei.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel, în termen legal, inculpatul A. motivele
susţinute oral de apărătorul său ales fiind consemnate în încheierea de şedinţă din data de
08.05.2019, încheiere ce face corp comun cu prezenta decizie, şi care vizează nelegalitatea şi
netemeinicia hotărârii instanţei de fond, solicitând în esenţă trimiterea cauzei spre rejudecare
sau admiterea apelului formulat, desfiinţarea hotărârii pronunţate de prima instanţă şi achitarea
pentru infracţiunea de abuz în serviciu în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen.
În motivarea apelului, inculpatul A. a arătat că solicită admiterea apelului, desfiinţarea
sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond pentru a se
conforma în integralitate dispoziţiilor art. 425 C.pr.pen., respectiv pentru a efectua toate actele
procedurale, a se pronunţa şi a motiva corespunzător asupra celor dispuse prin Decizia nr.
1053/27 octombrie 2017 a Curţii de Apel Suceava - secţia penală şi pentru cauze cu minori,
hotărâre prin care a fost admis apelul împotriva sentinţei penale nr. 174/3 noiembrie 2016 a
Tribunalului Botoşani - secţia penală (dată în prezenta cauză, în primul ciclu procesual)
trimiţându-se cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Astfel, prin sentinţa penală nr. 174 din 3 noiembrie 2016 Tribunalul Botoşani s-a dispus
achitarea sa, în temeiul disp. art. 396 alin 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. „b1 teza I C.pr.pen. sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309
C.pen. şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 35 alin. 1 C.pen.
(2 acte materiale) cu motivarea că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, lăsând totodată
nesoluţionată acţiunea civilă formulată de RNP - Direcţia Silvică.
Prin decizia penală nr. 1053/27.10.2017, Curtea de Apel Suceava a admis apelurile
declarate de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA, de partea civilă
Regia Naţională a Pădurilor - Direcţia Silvică, precum şi apelul său împotriva sentinţei sus
menţionate pe care a desfiinţat-o în totalitate, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
În decizia de trimitere a cauzei spre rejudecare, Curtea de Apel Suceava a reţinut în
esenţă, faptul că, prin hotărârea pronunţată, prima instanţă ar fi omis să analizeze condiţiile de
existenţă ale infracţiunii de abuz în serviciu pentru care a fost trimis în judecată având în vedere,
pe de o parte faptul că aceasta nu a făcut o analiză a acuzaţiilor ce i se aduc prin prisma
dispoziţiilor legale pretins încălcate cu prilejul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispoziţii
legale precizate prin Notele depuse de DNA la termenul de judecată din 13.09.2016, iar pe de
altă parte ar fi omis să rezolve chestiunea prealabilă referitoare la legalitatea sau nelegalitatea
reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 358
ha care a fost retrocedată numitului C. - aspect esenţial pentru justa soluţionare a cauzei.
În motivarea soluţii de achitare, prima instanţă a reţinut, printre altele imposibilitatea
analizării unei fapte penale care să se circumscrie infracţiunii de abuz în serviciu pretins comisă
în modalitatea descrisă mai sus, întrucât până la momentul pronunţării hotărârii penale,
instanţele civile nu s-au pronunţat definitiv cu privire la legalitatea sau nelegalitatea
reconstituirii dreptului de proprietate al numitului C.
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Această motivare a instanţei de fond a fost însă considerată insuficientă de către instanţa
de apel care a apreciat că în cauză se impunea trimiterea cauzei spre rejudecare „pentru a se
rezolva chestiunea prealabilă referitoare la legalitatea sau nelegalitatea reconstituirii
dreptului de proprietate asupra terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţă totală de 358
ha, care a fost retrocedată numitului C. în conformitate cu dispoziţiile art. 52 C.pr.pen.”
arătând că această problemă constituie un aspect de care depinde justa soluţionare a cauzei
(pagina 52 din decizie).
Aşa fiind, având în vedere dispoziţiile art. 425 C.pr.pen., instanţa de rejudecare
trebuia să se conformeze întocmai dispoziţiilor instanţei de apel, procedând la judecarea
chestiunii prealabile puse în discuţie în baza dispoziţiilor art. 52 alin 1 C.pr.pen.
Potrivit aliniatului 2 al aceluiaşi articol, judecarea de către instanţa penală a chestiunii
prealabile, trebuia să aibă loc „potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la materia
căreia îi aparţine acea chestiune".
Cu prilejul rejudecării cauzei penale, Tribunalul Botoşani nu a procedat însă în acest
mod, pentru judecarea chestiunii prealabile referitoare la analizarea legalităţii reconstituirii
dreptului de proprietate în discuţie - cu consecinţa desfiinţării hotărârilor Comisiei Judeţene şi
anulării titlului de proprietate al titularului - nefiind dispusă în cauză citarea celui implicat şi
nici a Comisiei Judeţene ca emitent al actelor pretins nelegale, aspect care conduce la nulitatea
absolută, a sentinţei penale nr. 85/22 iunie 2018 a Tribunalului Botoşani, devenind astfel
aplicabile în cauză dispoziţiile art. 421 alin. 2 lit. „b" C.pr.pen., în sensul trimiterii cauzei spre
rejudecare aceleiaşi instanţe.
Pe de alta parte, din conţinutul hotărârii pe care o apelează nu rezultă că instanţa ar fi
făcut o analiză proprie a legalităţii reconstituirii dreptului de proprietate în discuţie, ci s-a
mărginit la a face trimitere la hotărârile instanţelor civile care privesc calitatea de moştenitor al
titularului acestui drept, analizată în legătură cu alte suprafeţe de teren, a căror motivare doar
şi-a însuşit-o fără a o pune în discuţie tuturor părţilor implicate.
Prin decizia penală nr. 1053/27.11.2017 a Curţii de Apel Suceava a fost admis însă şi
apelul său declarat împotriva sentinţei penale nr. 174/3.11.2016 a Tribunalului Botoşani
dispunându-se ca „în rejudecare să fie avute în vedere toate motivele de apel invocate, pentru
a se pronunţa o soluţie legală şi temeinică'.
Or, în apelul său a criticat hotărârea dată sub aspectul greşitei reţineri a temeiului
achitării sale pentru infracţiunea de abuz în serviciu, susţinând că în cauză era dată cauza de
neimputabilitate prev. de art. 30 alin 1 şi 4 C.pen. (eroarea asupra normei juridice extrapenale),
aspect care rezultă atât din conţinutul memoriului depus la dosar cu prilejul motivelor de apel
precum şi din considerentele încheierii de dezbateri din data de 2011.2017.
Aşa fiind, potrivit dispoziţiilor date de instanţa de trimitere, în rejudecare, instanţa de
fond trebuia să analizeze în concret şi să se pronunţe cu privire la existenţa sau inexistenţa
cauzei de neimputabilitate invocată de mine prin motivele de apel; neprocedând în acest mod,
nu au fost respectate, de asemeni, dispoziţiile art. 425 C.pr.pen.
Inculpatul apelant, a mai solicitat ca instanţa de control judiciar să dispună, în temeiul
disp. art. 421 alin. 2 lit. a C.pr.pen., admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei penale apelate şi
achitarea sa sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz înserviciu prev. de art. 297 alin. 1 C.pen.
rap. la art. 309 C.pen. şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.
În principal, temeiul achitării sale îl constituie disp. art. 16 lit. „b" teza I C.pr.pen.
întrucât, pe de o parte, nu sunt întrunite elementele de tipicitate prevăzute în norma de
incriminare cuprinsă în art. 297 C.pen. iar, pe de altă parte, având în vedere deciziile CCR nr.
405/2016 şi 392/2017 în prezent, faptele au fost dezincriminate.
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În cauză, s-a reţinut ca un prim act material al infracţiunii de abuz în serviciu, faptul că
în perioada anilor 2007-2008, cu intenţie, în calitate de director al Direcţiei Silvice, ar fi înlesnit
diminuarea fondului forestier naţional prin refuzul de a dispune iniţierea unor acţiuni civile la
instanţa judecătorească competentă în vederea constatării nulităţii absolute a hotărârilor nr. 462
din 16 iunie 2006 şi nr. 929 din 03 noiembrie 2006 ale Comisiei judeţene de aplicare a legii
fondului funciar Botoşani şi a titlului de proprietate nr. 2100 din 30 august 2006 prin care a fost
retrocedată, cu încălcarea prevederilor legale, suprafaţa totală de 258 ha, teren cu vegetaţie
forestieră numitului C., persoană care nu avea cetăţenie română şi nu putea beneficia de
dispoziţiile legale privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri
cu destinaţie forestieră, în rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată arătându-se în mod
expres că această obligaţie a fost stabilită în sarcina sa prin Raportul Corpului de Control al
Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 1621 din 02 aprilie 2007.
Având în vedere această precizare expresă, rezultă că pretinsa faptă de abuz în serviciu
s-a comis după data de 2 aprilie 2007 şi constă practic în încălcarea atribuţiilor de serviciu prin
aceea ca nu ar fi dus la îndeplinire dispoziţiile cuprinse în raportul corpului de control
menţionat.
Menţionează însă că, prin acelaşi raport s-a stabilit de către organul de control faptul ca
neiniţierea de către el a acţiunilor civile pentru invalidarea actelor de reconstituire a drepturilor
de proprietate în cazul unor cetăţeni străini reprezintă o încălcare a atribuţiilor de serviciu şi
drept urmare, prin decizia nr. 132/16.04.207 emisă de directorul general al RNP - Romsilva sa dispus sancţionarea sa disciplinară cu diminuarea salariului şi indemnizaţiei de conducere cu
10% pe o durată de 3 luni, în conţinutul acestei decizii reţinându-se, printre altele, drept abatere
disciplinară faptul că nu ar fi respectat aplicarea legilor fondului funciar referitor la „validarea
dreptului de proprietate conform Legii nr. 247/2005, a unor cetăţeni străini şi datorită faptului
că nu a făcut„obiecţiuni la hotărârile luate de Comisia judeţeană de aplicare a acestei legi.
Împotriva acestei decizii de sancţionare a formulat contestaţie întrucât, pe de o parte, la
momentul respectiv era convins de legalitatea retrocedărilor respective - având în vedere unele
soluţii din practica judiciara a instanţelor judecătoreşti precum şi interpretarea dată dispoziţiilor
legale aplicabile de către ANRP, instituţie abilitată de lege pentru a da îndrumări în acest sens
autorităţilor administrative de aplicare a Legilor fondului funciar (exprimată în scris, prin adresa
nr. 7260/05.05.2006) iar, pe de altă parte, întrucât, în acea perioadă posibilitatea RNPRomsilva de a introduce acţiuni în anularea unor astfel de acte era discutabilă, majoritatea
instanţelor judecătoreşti din ţară, apreciind că această instituţie nu are calitate procesuală în
acest sens.
Numitul C., cetăţean german, născut în România, a formulat la data de 14 septembrie
2005, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren deţinute pe
raza judeţului B. de autorul sau K.
În cererea sa, petentul a invocat calitatea de moştenitor al persoanei menţionate, calitate
pe care a dovedit-o în certificatul de moştenitor nr. 52VI397/97 din 2 iunie 1997 eliberat de
Tribunalul Hanovra.
Prin HCL nr. 462/16 iunie 2006, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor a reconstituit petentului dreptul de proprietate pentru
suprafaţa de 351 ha teren forestier situat pe raza corn. G.
Aşa cum a arătat în mod constant, pe parcursul cercetării judecătoreşti în prezenta cauză
şi cum rezultă din depoziţiile martorilor audiaţi - membri ai comisiei judeţene, reconstituirea
dreptului de proprietate a terenului menţionat s-a făcut de către comisia judeţeană în baza
recomandărilor Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Direcţia pentru
coordonarea şi controlul legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare - Cabinet
vicepreşedinte care, prin adresa nr. 7260/05.05.2006 a arătat că cetăţenii străini ce au depus
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cereri în baza Legii nr. 247/2005 şi care dovedesc cu înscrisuri autentice că sunt moştenitori
legali ai unei persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate privată a unor
terenuri, pot dobândi în proprietate asemenea terenuri.
Această adresă a fost înaintată oficial sub nr. 437/8 mai 2006 şi Direcţiei Silvice, punctul
de vedere exprimat în conţinutul ei fiind argumentat prin trimiteri la dispoziţiile art. 44 alin. 2
din Constituţia revizuită a României, ale art. 13 şi art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 18/1991, ale
art. 3 alin. 1 din Legea 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, art. 13 alin. 1 din HG
nr. 895/2005 precum şi la considerentele Deciziei CC nr. 408/07.10.2004.
Acest punct de vedere este formulat în numele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, prin Direcţia pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul
restituirii proprietăţii funciare şi reprezintă în mod cert o opinie oficială a acestei instituţii,
având în vedere rolul şi scopul înfiinţării acesteia astfel cum rezultă din dispoziţiile HG nr.
361/2005, opinie transmisă spre luare la cunoştinţă către toate instituţiile administrative din ţară
cu atribuţii în aplicarea legilor fondului funciar.
Mai mult chiar, în cazul Instituţiei Prefectului - Comisia judeţeană pentru stabilirea
dreptul de proprietate privată asupra terenurilor, la solicitarea acesteia, acest punct de vedere a
fost reiterat, tot oficial, prin adresa nr. 10636/06.06.2006, transmisă şi Direcţiei Silvice,
înregistrată sub nr. 4297/19.06.2006.
Potrivit art. 2 alin. 1 lit. „a" din HG nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, această instituţie avea
printre atribuţii principale şi pe aceea de acordare de sprijin şi îndrumarea metodologică
autorităţilor publice locale cu atribuţii în aplicarea Legii nr. 10/2001 şi a Legii nr. 247/2005 iar
potrivit art. 2 lit. „f" din acelaşi act normativ „coordonează şi controlează aplicarea legislaţiei
din domeniul restituirii proprietăţilor funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi
comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementarilor în
domeniu, având chiar dreptul în baza art. 2 lit. „g" şi „h", prin intermediul corpului propriu
de control să aplice sancţiuni pentru fapte contravenţionale la Legile fondului funciar".
Trebuiesc avute în vedere şi dispoziţiile art. II din Legea nr. 1/2000 modificată prin
Legea nr. 247/2005 conform cărora „se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor o direcţie pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din
domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile
de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu".
Prin urmare, având atribuţii de coordonare şi control şi fiind constituită chiar o direcţie
specializată în acest sens, nu se poate afirma că o adresa emisă în numele acestei instituţii ar
reprezenta un punct de vedere personal al semnatarului acesteia, o astfel de interpretare
excedând însuşi rolului şi scopului creării acestei Autorităţi.
Adresa emisă în cauza de faţă fiind argumentată din punct de vedere juridic în numele
acestei instituţii a fost avută în vedere de Comisia judeţeană din care făcea şi el parte şi a fost
considerată ca fiind o îndrumare obligatorie prin prisma rolului acestei Autorităţi naţionale, cu
atât mai mult cu cât, informându-se la persoane de specialitate, a constatat că şi în practica
judiciară este împărtăşită o astfel de soluţie, exemplificând, ulterior, în apărarea sa decizia nr.
97/12.02.2009 a Tribunalului Sibiu - secţia civilă, pronunţată în dosarul nr. 334/174/2008.
În această cauză, prima instanţă, invocând art. 27 din Regulamentul aprobat prin H.G.
nr. 890/2005, a reţinut că petenta nu are cetăţenie română, astfel că nu poate beneficia de
reconstituirea dreptului de proprietate potrivit prevederilor art. 48 din Legea 18/1991.
Prin acest text legal se statuează în mod expres ca cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, precum şi foştii cetăţeni români care şi-au redobândit cetăţenia română, indiferent
dacă şi-au stabilit sau nu domiciliul în ţară, pot face cerere de reconstituire a dreptului de
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proprietate pentru suprafeţele de terenuri agricole sau terenuri cu destinaţie forestieră,
prevăzute la art. 45, care le-au aparţinut în proprietate.
Însă, prin art. 8 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 se recunoaşte calitatea de persoane
îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate tuturor moştenitorilor persoanelor care au
adus pământ în cooperativa agricola de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de
către aceasta.
Acelaşi act normativ prevede prin dispoziţiile articolului 13 că moştenitorii care nu-şi
pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi
de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut
autorului lor, fiind consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei.
Rezultă din aceste dispoziţii legale că moştenitorii persoanelor ce au deţinut teren
preluat din patrimoniul lor, în condiţiile înscrise în actul normativ, sunt îndreptăţite la
reconstituirea dreptului de proprietate ce a aparţinut autorilor lor, prin depunerea cererii de
reconstituire aceştia dobândind o - speranţă legitimă la obţinerea exerciţiului efectiv al
dreptului de proprietate - dobândind astfel un bun în sensul art. 1 din art. 1 şi al Primului
Protocol adiţional al CEDO.
Distincţia făcută prin art. 48 al Legii nr. 18/1991, care înlătură de la posibilitatea
reconstituirii dreptului de proprietate pe moştenitorii care nu au dobândit cetăţenia română dar
permite reconstituirea persoanelor ce aveau cetăţenie străină dar au renunţat la aceasta şi au
dobândit cetăţenia română sau chiar persoanelor cu dublă cetăţenie, determină o diferenţiere
ce nu are o justificare obiectivă.
Chiar dacă Statul Român poate determina titularii dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor aflate pe teritoriul său, acesta nu poate înlătura posibilitatea dobândirii în
patrimoniu, de către persoanele ce nu deţin cetăţenia română, a unui drept patrimonial ca efect
al moştenirii legale, fără a acorda o despăgubire, constituind astfel o imposibilitate legală,
discriminatorie de a dobândi un bun. Mai mult, potrivit art. 41 al. 2 din Constituţie:
„(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.
Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de
titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra
terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din
alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile
prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală".
Chiar dacă prin repetate decizii ale Curţii Constituţionale (decizia nr. 1002/06.11.2007,
decizia nr. 630/26.06.2007, decizia nr. 1218/18.12.2007) s-a respins excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 18/1991, doar deciziile prin care se
constata neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau
dintr-o ordonanţă în vigoare sunt definitive şi obligatorii, potrivit art. 31 din Legea nr. 47/1992
republicată.
Mai mult, odată cu ratificarea de către România a Convenţiei pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a protocoalelor adiţionale la aceasta, abordarea
problematicii referitoare la respectarea dreptului de proprietate, nu poate face abstracţie de
conţinutul articolului 1 din primul Protocol adiţional la Convenţie.
Prin ratificarea acestui protocol, nu numai că respectarea lui a devenit obligatorie pentru
Statul Român, dar aplicarea prevederilor sale are şi un caracter prioritar, conferit de art. 20 din
Constituţia României, care prevede în mod expres ca „dispoziţiile constituţionale privind
drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi tratatele la care România este parte. Dacă
există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale
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omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările
internaţionale."
Având în vedere deci atât recomandarea ANRP sus-menţionată cât şi precedentul
judiciar prezentat anterior, a considerat că nu i se poate imputa neintroducerea unor acţiuni
pentru anularea actelor de reconstituire a drepturilor de proprietate în cazul cetăţenilor străini,
la acel moment această chestiune primind o astfel de interpretare.
Este real că în practica judiciară s-a constatat că există şi soluţii contrare, ulterior
cristalizându-se acest punct de vedere însă până în prezent, cu privire la acest aspect nu s-a
pronunţat de către instanţa supremă o hotărâre care să fie obligatorie pentru instanţele
judecătoreşti, oricând putându-se reveni şi la punctul de vedere exprimat în procedurile
judiciare amintite.
Mai mult chiar, în cauza de faţă, ca urmare a contestaţiei de către el a sancţiunii
disciplinare aplicate a fost pronunţată de către Curtea de Apel Suceava - secţia comercială,
administrativ şi fiscal, sentinţa nr. 70/12 ianuarie 2008 rămasă definitivă prin decizia nr. 80/13
ianuarie 2009 a ICCJ - secţia de contencios administrativ şi fiscal, în considerentele acestor
hotărâri (fond si recurs) reţinându-se cu autoritate de lucru judecat faptul că „validarea
dreptului de proprietate în favoarea unor cetăţeni străini s-a făcut în concordanţă cu
dispoziţiile legii care este aplicată tuturor persoanelor ale căror terenuri au fost preluate de
Statul român după 1945, indiferent de cetăţenia acestora".
Prin urmare, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a stabilit că, în cauza
care viza o abatere disciplinară aplicată pentru faptul că nu ar fi iniţiat declanşarea unor acţiuni
civile pentru invalidarea unor hotărâri de reconstituire a dreptuluide proprietate pentru unii
cetăţeni străini, o astfel de abatere nu exista întrucât validarea dreptului de proprietate în cazul
acestora s-a făcut în concordantă cu dispoziţiile legale.
Aşa fiind, apreciez ca în cauză, instanţa de fond a dat o rezolvare nelegală chestiunii
prejudiciale, contrară prevederilor art. 52 alin. 3 din acelaşi cod, aducând totodată o gravă
atingere principiului securităţii juridice, hotărârea instanţei de contencios administrativ având
autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale în ceea ce priveşte modul de rezolvare a
chestiunii prealabile.
Atâta vreme cât această hotărâre este definitivă şi modul de soluţionare a problemei în
discuţie este clar exprimat nu are nicio importanţă faptul că punctul de vedere din conţinutul
său este motivat doar succint ori faptul că instanţa care a pronunţat-o nu este o instanţa civilă ci
de contencios administrativ câtă vreme textul art. 52 alin. 3 C.pr.pen. se referă la „hotărârile
definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unor chestiuni prealabile".
Prin urmare, câtă vreme printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a stabilit că
neiniţierea de către el a unor acţiuni civile în sensul reţinut prin Raportul de control al RNP Romsilva nu reprezintă nici măcar o abatere disciplinara întrucât validarea dreptului de
proprietate pentru cetăţenii străini în discuţie s-a făcut în concordanţă cu dispoziţiile legale
aplicabile, cu atât mai mult nu poate fi întrunită latura obiectiva a infracţiunii de abuz în serviciu
reţinută in sarcina sa, fapt ce echivalează cu o neprevedere în legea penală, impunând achitarea
sa în temeiul disp. art. 16 lit. „b" teza a I-a.
Deşi hotărârea instanţei de contencios administrativ vizează situaţia deciziei de
sancţionare nr. 132/2007 nu se poate susţine ca nu ar fi aplicabilă în speţa întrucât fapta penală
reţinută în sarcina sa nu ar fi una şi aceeaşi cu această abatere disciplnară deoarece prin actul
de sesizare a instanţei s-ar fi reţinut că activitatea mea infracţională ar consta în "neîndeplinirea
dispoziţiilor din Raportul Corpului de Control”, dispoziţii pe care era obligat, în opinia
organelor de urmărire penală, însuşite de instanţa de fond, în virtutea art. 36 şi 37 din OUG nr.
59/2000.
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Aşa cum rezultă însă din actele dosarului şi această pretinsă încălcare a atribuţiilor sale
de serviciu a fost aplicată de conducerea RNP - ROMSILVA drept o abatere disciplinară, sens
în care i s-a aplicat o nouă sancţiune prin decizia nr. 476/17.10.2007.
Această sancţiune a fost deasemeni contestată de către el în dosarul nr. ../39/2018 şi a
fost admisă de Curtea de Apel Suceava - Secţia contencios administrativ pe aceleaşi
considerente, în prezent, cauza aflându-se în recurs la ÎCCJ care a dispus suspendarea în temeiul
disp. art. 244 alin. 1 pct. 2 C.pr.pen.
Dacă însă, printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a reţinut că activitatea sa ce făcea
obiectul abaterii disciplinare iniţiale nu a fost nelegală şi având în vedere că pretinsa încălcare
a atribuţiilor de serviciu vizează practic aceeaşi activitate, este evident că autoritatea de lucru
judecat a sentinţei nr. 70 /12 mai 2008 a Curţii de Apel Suceava Secţia de contencios
administrativ în ceea ce priveşte chestiunea prealabilă, este aplicabilă şi faptei penale pretins
comisă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor cuprinse în Raportul Corpului de Control.
În acest context dispoziţiile din Raportul susmenţionat şi-au pierdut caracterul
obligatoriu ca efect al hotărârii instanţei de contencios administrativ.
Pe de altă parte, aşa cum a arătat pe parcursul procesului penal, unul din argumentele
pentru care nu a adus la îndeplinire dispoziţiile din actul de control a fost şi împrejurarea că a
constatat, la acel moment, lipsa oricăror dispoziţii legale care să-i permită introducerea unor
acţiuni în justiţie pentru invalidarea hotărârilor de reconstituire a dreptului de proprietate, aspect
care era avut în vedere şi de instanţele judecătoreşti ce respingeau astfel de acţiuni cu motivarea
lipsei calităţii procesuale a RNP - ROMSILVA.
Această situaţie era de altfel cunoscută la nivelul conducerii RNP şi a făcut ulterior chiar
obiectul unei Sinteze întocmită de Curtea de Conturi sub denumirea Raport de Audit privind
situaţia patrimonială a fondului forestier din România în perioada 1990-2012.
În acest document se arată că RNP era la curent cu practica instanţelor în sensul
nerecunoaşterii calităţii sale procesualele active iar ulterior chiar a făcut demersuri la Parchetul
General de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru introducerea unui recurs în
interesul legii sesizarea RNP nr. 3457 din 21.04.2010 (la care a ataşat un număr de 2 hotărâri
judecătoreşti pronunţate de instanţele civile care recunoştea calitatea procesuala – RNP şi un
număr de 13 hotărâri judecătoreşti care nu recunoşteau instituţiei această calitate).
Prin urmare, la data pretinsei fapte penale reţinute în sarcina sa, practica majoritară a
instanţelor era aceea de nerecunoaştere a calităţii procesuale a RNP pentru introducerea
acţiunilor prevăzute de art. III din Legea nr. 167/1997. Abia prin Decizia ICCJ nr. 15/17
octombrie 2011 data într-un recurs în interesul legii, instanţa noastră supremă, în interpretarea
şi aplicarea unitara a dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991 republicată a statuat că RNP
are calitate procesuală activă de a formula acţiuni înconstatarea nulităţii absolute a actelor emise
cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
Trebuie remarcat însă, din motivarea acestei decizii, că soluţia dată de instanţa supremă
are la bază justificarea interesului RNP prin prisma modificărilor aduse de Legea nr. 46/2008
privind Codul Silvic si a dispoziţiilor cuprinse in Regulamentul de organizare si funcţionare a
RNP aprobat prin HG nr. 229/2009, acte normative adoptate ulterior perioadei 2007-2008.
De altfel, în prezenta cauza, deşi RNP avea posibilitatea de a formula in nume propriu
şi nu prin intermediul Direcţiei Silvice, o astfel de acţiune, nu a procedat in acest sens, o astfel
de acţiune formulându-se abia la finele anului 2011, tot de către Direcţia Silvica, după
pronunţarea Deciziei nr. 15/2011 a ICCJ, acţiune ce face obiectul dosarului nr. .. al Judecătoriei
Săveni, cauza fiind suspendată până la soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate
invocată de pârâtul C..
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Aşa fiind, faţă de argumentele prezentate mai sus, apare ca neîntemeiata reţinerea în
sarcina sa a încălcării unor atribuţii de serviciu prin care să se fi produs vreo vătămare sau vreun
prejudiciu instituţiei la care lucra câtă vreme admisibilitatea unei acţiuni în anulare întemeiată
pe disp. art. III din Legea nr. 167/1997 era incertă la acel moment, practica instanţelor cu privire
la lipsa calităţii procesuale a RNP fiind majoritară.
De altfel, chiar în Raportul Curţii de Conturi sus-menţionat se precizează ca însuşi
Ministerul Finanţelor Publice în calitate de reprezentant al Statului ca titular al dreptului de
proprietate avea această opinie pe care şi-a exprimat-o în numeroase cazuri în faţa instanţelor
judecătoreşti, solicitând în mod expres admiterea excepţiei lipsei calităţi procesuale a RNP (a
se vedea exemplificări în Raportul amintit).
În ceea ce priveşte al doilea act material al infracţiunii de abuz în serviciu, posibilitatea
reţinerii acestuia este strâns legată în primul rând de soluţionarea aceleaşi problematici vizând
legalitatea reconstituirii dreptului de proprietate în discuţie, expusă la punctul a) din prezentele
motive de apel.
În al doilea rând, achiziţionarea respectivei suprafeţe de teren s-a făcut la solicitarea
vânzătorului făcută direct la RNP - Romsilva şi avizată de acesta din urmă care avea cunoştinţa
indubitabil despre situaţia juridică a acesteia.
Apreciază că în mod greşit s-a reţinut de instanţă faptul că RNP nu ar fi avut cunoştinţă
despre situaţia acestui teren, câtă vreme acesta făcea nu numai obiectul Raportului Corpului de
Control propriu dar problema retrocedării sale era pusă în discuţie şi în cadrul a două dosare
aflate pe rol la instanţa de contencios administrativ în care se soluţionau contestaţiile mele
împotriva deciziilor de sancţionare tocmai legat de această retrocedare.
În sfârşit, în cauză nu poate fi reţinută infracţiunea de abuz în serviciu, nefiind
demonstrată existenţa vreunui prejudiciu produs RNP - Romsilva în condiţiile în care titlul de
proprietate al titularului dreptului nu a fost anulat şi nu s-a dispus repunerea în situaţia
anterioară.
Prin Decizia nr. 405/2016 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 517/8.07.2016,
Curtea Constituţională a stabilit că pentru a putea fi reţinută infracţiunea de abuz în serviciu se
impune ca sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” să fie înţeleasă în sensul că „îndeplineşte
prin încălcarea legii”, raportat strict la încălcări ce vizează legi şi ordonanţe ale Guvernului,
conform paragrafului 60, teza finală al acestei decizii.
Pe de altă parte, Curtea a reţinut că infracţiunea de abuz în serviciu este o infracţiune de
rezultat, urmarea săvârşirii acestei fapte fiind cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a
drepturilor şi intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
Curtea a constatat că legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei şi nicio
anumită intensitate a vătămării, ceea ce a determinat instanţa de contencios constituţional să
concluzioneze că, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea vătămării rezultate din
comiterea faptei, dacă sunt îndeplinite celelalte elemente constitutive, în actuala reglementare,
fapta poate fi calificată drept infracţiune.
Din acest motiv, Curtea a formulat rezerve cu privire la modalitatea de exprimare a
voinţei legiuitorului când a incriminat fapta de abuz în serviciu, ulterior, prin Decizia nr.
392/2017, făcând următoarele consideraţii:
„51. Potrivit dispoziţiilor art.147 alin.(4) din Constituţie, deciziile pronunţate de Curtea
Constituţională sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, având aceleaşi efecte
pentru toate autorităţile publice şi toate subiectele individuale de drept. Decizia prin care
Curtea Constituţională, în exercitarea controlului concret, a posteriori, admite sesizarea de
neconstituţionalitate este obligatorie şi produce efecte erga omnes, determinând obligaţia
legiuitorului, potrivit art.147 alin. (1) din Constituţie, de a pune de acord prevederile
neconstituţionale cu dispoziţiile Legii fundamentale. Termenul în care trebuie îndeplinită
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obligaţia constituţională este de 45 de zile, consecinţa nerespectării sale fiind încetarea
efectelor juridice a dispoziţiilor din legile sau ordonanţele constatate ca fiind neconstituţionale
în vigoare la data efectuării controlului şi suspendate de drept pe durata termenului
constituţional.
52. Mai mult, în acord cu jurisprudenţa sa, spre exemplu, Decizia Plenului Curţii
Constituţionale nr.l din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.16 din 26 ianuarie 1995, sau Decizia nr.414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.291 din 4 mai 2010, autoritatea de lucru judecat ce însoţeşte
actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai
dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. Soluţia este aceeaşi şi pentru
efectul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale. Prin sintagma considerente pe
care dispozitivul deciziei Curţii se sprijină se înţelege ansamblul unitar de argumente, care
prezentate într-o succesiune logică realizează raţionamentul juridic pe care se întemeiază
soluţia pronunţată de Curte. Astfel, argumente autonome, de sine-stătătoare, sau argumente
multiple, coroborate, pot determina o construcţie logico-juridică după structura premisădemonstraţie-concluzie. Cu alte cuvinte, considerentele unei decizii a Curţii Constituţionale
cuprind analiza comparativă dintre textul legal criticat şi norma constituţională, procesul logic
pornind de la situaţia premisă (care implică, pe de o parte, analiza textului legal, şi, pe de altă
parte, analiza textului constituţional), realizând legături corelante, inferenţiale (analiza
raportului dintre cele două norme) din care derivă o concluzie, consecinţa analizei (soluţia
pronunţată de Curte). Această structură este una unitară, coerentă, întregul ansamblu
argumentativ constituind fundamentul concluziei finale, astfel încât nu poate fi acceptată teza
potrivit căreia în conţinutul unei decizii a Curţii ar putea exista considerente independente de
raţionamentul juridic care converge la soluţia pronunţată şi implicit care nu ar împrumuta
caracterul obligatoriu al dispozitivului actului jurisdicţional. Prin urmare, întrucât toate
considerentele din cuprinsul unei decizii sprijină dispozitivul acesteia, Curtea constată că
autoritatea de lucru judecat şi caracterul obligatoriu al soluţiei se răsfrânge asupra tuturor
considerentelor deciziei.
53. Ţinând seama de cele expuse, Curtea reţine că, încă din data de 8 iulie 2016, data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale nr.405
din 15 iunie 2016, în sarcina legiuitorului primar sau delegat s-a născut obligaţia de a
reglementa valoarea pagubei şi gravitatea vătămării rezultate din comiterea faptei de „abuz
în serviciu", cu aplicarea principiului „ultima ratio", astfel cum acesta a fost dezvoltat în
doctrină şi jurisprudenţă (inclusiv cea a Curţii Constituţionale). Dezvoltând raţionamentul
juridic pe care s-a întemeiat soluţia pronunţată în decizia menţionată, Curtea a considerat că
delimitarea dintre diferitele forme de răspundere juridică şi răspunderea penală nu poate
avea drept unic criteriu tipul actului normativ încălcat în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
respectiv un act de reglementare primară (lege sau ordonanţă a Guvernului) sau un act
normativ administrativ, ci, dimpotrivă, reţinând posibilitatea ca în cazul săvârşirii unei fapte
prin încălcarea unei legi sau ordonanţe a Guvernului să poată fi incidenţă atât răspunderea
penală, cât şi alte forme de răspundere extrapenală, cum este cea disciplinară, administrativă
sau civilă, Curtea a reţinut, drept criteriu suplimentar, gradul de intensitate necesar aplicării
unei pedepse penale, respectiv necesitatea existenţei unei anumite valori a pagubei sau a
unei anumite gravităţi a vătămării a drepturilor sau intereselor legitime rezultate din
comiterea faptei".
În continuare, în conţinutul aceleiaşi decizii, Curtea subliniază că: „legiuitorul are
obligaţia de a reglementa pragul valoric al pagubei şi intensitatea vătămării dreptului sau
interesului legitim rezultate din comiterea faptei în cuprinsul normelor penale referitoare la
infracţiunea de abuz în serviciu, pasivitatea acestuia fiind de natură să determine apariţia
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unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, contrare principiului securităţii raporturilor
Juridice în componenta sa referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii”.
Aşa fiind, cum dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele
juridice la 45 de zile de la publicare în lipsa punerii în acord în acest interval de către forul
competent (Parlament sau Guvern), aşa cum obligă Legea fundamentală prin prevederile de la
art. 147 alin. 1, în prezent fapta nu mai este incriminată.
Pe de altă parte, potrivit art. 11 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, republicată, deciziile Curţii
Constituţionale sunt obligatorii, ceea ce înseamnă că trebuie aplicate întocmai, nu numai în ceea
ce priveşte dispozitivul deciziei dar şi considerentele care îl explicitează, instanţele de judecată
fiind obligate să se conformeze acestor decizii şi să nu dea eficienţă actelor normative declarate
neconstituţionale (Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995, Deciziile Curţii
Constituţionale nr. 1415/2009, nr. 414/2010, nr. 415/2010).
În prezent, în practica curţilor de apel din ţară a fost deja împărtăşită o astfel de opinie,
instanţele desfiinţând chiar hotărâri definitive (pe calea contestaţiei la executare) şi constatând
că fapta de abuz în serviciu a fost dezincriminată.
În subsidiar, inculpatul apelant a arătat că achitarea sa poate fi dispusă în temeiul disp.
art. 16 lit. „d" C.pr.pen. rap. la art. 30 alin. 1 şi 4 C.pr.pen., în cauză existând o cauză de
neimputabilitate.
Potrivit art. 30 alin. 1 şi 4 C.pen. actual, constituie eroare (cauză de neimputabilitate) şi
necunoaşterea unei dispoziţii legale extrapenale, în cazul da faţă, cele referitoare la regimul
juridic aplicabil cererilor cetăţenilor străini în materia Legii nr. 18/1991.
Aşa cum a susţinut în mod constant pe parcursul procesului penal, el, nefiind de
specialitate juridică, a fost convins de modalitatea legală a retrocedărilor ce fac obiectul
prezentei cauze având în vedere punctul de vedere exprimat oficial de RNP şi precedentul
judiciar de care a făcut vorbire mal sus.
Nu a avut nicio îndoială în privinţa legalităţii acestor puncte de vedere deoarece
proveneau de la specialişti şi aduceau argumente plauzibile cu trimitere la dispoziţiile legale ce
trebuiau aplicate şi chiar apreciază şi în prezent că o astfel de situaţie ar putea fi aplicabilă, în
lipsa - aşa cum a arătat - a unei hotărâri obligatorii pronunţate de instanţa supremă pentru
unificarea practicii judiciare.
Dacă instanţa de control judiciar va stabili că modalitatea sa de a acţiona a fost contrară
legilor aplicabile în materie deşi se baza pe o jurisprudenţă majoritară la acea dată a instanţelor
de judecată, urmează a reţine însă că aceasta se datorează doar reprezentării greşite pe care a
avut-o cu privire la problematica pusă în discuţie, o astfel de reprezentare, neconformă realităţii,
formând conţinutul erorii.
Prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, inculpatul apelant A., a invocat ca motiv
de casare cu trimitere împrejurarea că la soluţionarea chestiunii prejudiciale nu au fost citate
Comisia Judeţeană Botoşani şi C., context în care, în opinia apărării instanţa, chiar şi din oficiu
trebuie să constate nulitatea hotărârii pronunţate de prima instanţă.
Procedând la soluţionarea apelului declarat în cauză, prin prisma criticilor
formulate de inculpat, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept şi în
conformitate cu disp. art. 417 alin.1 şi 2 şi art. 420 C.pr.pen., Curtea:
Având în vedere că în cauză au fost invocate motive de nulitate ale sentinţei apelate,
acestea vor fi analizate cu prioritate urmând ca, ulterior, să examineze fondul cauzei.
În ceea ce priveşte susţinerile inculpatului apelant în sensul că sentinţa instanţei de fond
nu respectă dispoziţiile date de instanţa de control judiciar prin decizia nr.1053 din 27 octombrie
2017 a Curţii de Apel Suceava şi că nu s-a motivat corespunzător conform deciziei de îndrumare
şi din acest motiv se impune casarea şi trimiterea cauzei spre rejudecare, Curtea le apreciază ca
neîntemeiate din următoarele considerente:
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Curtea reţine că motivarea unei sentinţe, cu atât mai mult una penală în care o persoană
este condamnată, reprezintă o condiţie esenţială a înfăptuirii justiţiei, iar dacă în motivare nu
sunt cuprinse argumentele pe care se sprijină soluţia dată, hotărârea judecătorească este
nemotivată.
În practica judiciară motivarea hotărârilor a fost considerată un corectiv al principiului
liberei aprecieri a probelor, având în vedere că judecătorul are libertatea de apreciere a
probaţiunii administrate în cauză, însă aceasta nu trebuie să se bazeze pe considerente pur
subiective ci trebuie să fie întemeiată pe elementele obiective rezultate din probele administrate.
Trebuie avute în vedere dispoziţiile art.6 paragraful I din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, potrivit cărora orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în
mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale de către o instanţă independentă şi
imparţială.
Or, motivarea unei hotărâri judecătoreşti reprezintă un aspect important în privinţa
echitabilităţii procesului penal.Noţiunea de proces echitabil impune condiţia ca o instanţă care
a motivat pe scurt o hotărâre să fie analizat în mod real problemele esenţiale care i-au fost
supuse atenţiei. Sub aspectul dreptului la un proces echitabil, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului a reafirmat în jurisprudenţa sa – cauza Boldea contra României şi cauza Albina contra
României, principiile dezvoltate reamintind că articolul 6 paragraful I din Convenţie impune în
sarcina instanţelor obligaţia de a analiza efectiv motivele, argumentele şi probele, fără ca
aceasta să impună o motivare în detaliu pentru fiecare argument invocat.
Deşi obligativitatea instanţelor de a-şi motiva hotărârile adoptate nu rezultă din textul
Convenţiei Europene, instanţa europeană justifică această necesitate prin dreptul părţilor de a
le fi examinate efectiv argumentele şi mijloacele de probă administrate, enunţarea problemelor
de drept şi de fapt, pe care judecătorul s-a întemeiat, trebuind să-i permită justiţiabilului să
aprecieze şansele de succes ale unui apel, aşa cum se arată în hotărârile CEDO „Van der Hurk
contra Olandei, şi Hadjianastassiou contra Greciei din 16 decembrie 1992”, hotărârea CEDO
Albina contra României nr. 4/2005 şi Dumitru contra României din 2004 în care se relevă
textual că „lipsa motivării unei hotărâri îl privează pe petiţionar (inculpat) de echitate, ceea ce
atrage încălcarea art 6 par 1”.
Totodată, Curtea reţine că, potrivit art.425 C.pr.pen., instanţa de rejudecare trebuie să
se conformeze hotărârii instanţei de apel.
Raportat la textele de lege, principiile şi standardele expuse anterior, Curtea constată,
contrar opiniei exprimate de inculpatul apelant, că sentinţa apelată întruneşte toate cerinţele
impuse de legislaţia internă şi de cazuistica Curţii Europene a Drepturilor Omului menţionată.
Astfel, Curtea reţine că instanţa de fond şi-a expus motivele avute în vedere pentru
pronunţarea soluţiei în cauză începând cu fila 10 şi până la fila 31 din sentinţa apelată, analizând
legalitatea reconstituirii dreptului de proprietate a lui C. (filele 10-11 din sentinţa Tribunalului
Botoşani) şi care sunt probele din care rezultă vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii
pentru care a fost trimis în judecată.
Totodată, Curtea constată că instanţa de fond a motivat detaliat de ce apreciază că nu se
impune reţinerea anumitor mijloace de probă în stabilirea situaţiei de fapt şi a analizat
principalele apărări formulate de inculpatului apelant la filele 23-28 din sentinţa apelată,
inclusiv susţinerea acestuia cu privire la faptul că s-a aflat în eroare.
Împrejurarea că inculpatul apelant apreciază că instanţa de fond trebuia să analizeze mai
detaliat chestiunea prealabilă şi susţinerile sale nu este de natură să conducă la constatarea
încălcării dispoziţiilor date prin decizia de îndrumare sau a dreptului la un proces echitabil în
condiţiile în care, aşa cum s-a menţionat anterior, în sentinţa apelată prima instanţă a răspuns
principalelor susţineri ale inculpatului din timpul procesului.
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În ceea ce priveşte critica adusă legalităţii sentinţei apelate de către inculpatul A.
referitoare la judecarea cauzei în lipsa unei părţi nelegal citate, Curtea o apreciază ca
neîntemeiată din următoarele considerente:
Potrivit art.353 alin.1 C.pr.pen. judecata poate avea loc numai dacă persoana vătămată
şi părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită. Inculpatul, partea civilă, partea
responsabilă civilmente şi, după caz, reprezentanţii legali ai acestora se citează din oficiu de
către instanţă.
Conform dispoziţiilor alin.2 a art.353 C.pr.pen. partea sau alt subiect procesual
principal prezent personal, prin reprezentant sau prin apărător ales la un termen, precum şi
acela căruia, personal, prin reprezentant sau apărător ales ori prin funcţionarul sau persoana
însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat în mod legal citaţia pentru un termen de
judecată nu mai sunt citaţi pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre
aceste termene, cu excepţia situaţiilor în care prezenţa acestora este obligatorie. Militarii şi
deţinuţii sunt citaţi din oficiu la fiecare termen.
Potrivit art.421 punctul 2 lit.b C.pr.pen., aşa cum a fost modificat prin OUG nr.18/2016,
instanţa de control judiciar desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către
instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată pentru motivul că judecarea cauzei la acea
instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată, a fost în
imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate,
invocată de acea parte.
Art.52 alin.2 C.pr.pen. statuează că în procesul penal chestiunea prealabilă se judecă de
către instanţa penală, potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi
aparţine acea chestiune.
Din coroborarea textelor de lege menţionate anterior rezultă că este real faptul că
judecata cauzei poate avea loc doar în prezenţa părţilor legal citate însă solicitarea de a se
desfiinţa sentinţa unei instanţe pe motiv că o parte nu a fost legal citată trebuie să fie făcută de
către partea care a fost prejudiciată de acest viciu (adică partea din proces care nu a fost legal
citată) şi nu de către orice parte din cauză.
Scopul avut în vedere de legiuitor a fost acela de a oferi persoanei prejudiciate prin
necitarea sa un remediu ca apărările sale să fie în mod efectiv analizate de către prima instanţă
şi să beneficieze de un dublu grad de jurisdicţie şi nu să permită oricărui participant la proces
să obţină, în cazul în care este nemulţumit de soluţia primei instanţe, rejudecarea cauzei sale şi,
implicit, tergiversarea pronunţării unei soluţii definitive.
În prezenta cauză, Curtea reţine că inculpatul A. a fost legal citat, respectiv a avut
termenul în cunoştinţă, încă de la data de 30.01.2018, termen de judecată la care a fost prezent
atât el, cât şi apărătorul său ales (f.19 ds. instanţă de fond).
Or, cât timp inculpatul A. a fost prezent la termenul de judecată din data de 05.06.2018,
termen la care s-a acordat cuvântul în dezbateri, inclusiv asupra chestiunii prealabile, procedura
de citare era legal îndeplinită în ceea ce îl priveşte şi, în consecinţă, acesta nu are interes şi nu
are calitatea să invoce încălcarea dreptului ca judecarea cauzei să fie făcută cu citarea legală a
altor părţi procesuale. Cu atât mai mult, Curtea constată că inculpatul nu invocă faptul că o
parte din cauză nu a fost legal citată ci, în esenţă, critică că nu au fost introduşi în cauză Comisia
Judeţeană de aplicare a Legilor Fondului Funciar şi C..
Pe fondul cauzei, Curtea constată că prima instanţă a reţinut o stare de fapt conformă cu
realitatea şi sprijinită pe interpretarea şi analiza judiciară a probelor administrate în cursul
urmăririi penale şi în faţa instanţei de fond, ajungând în final la concluzia că inculpatul A. se
face vinovat de săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.
Rezultă din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, în faţa instanţelor
de fond precum şi în faţa instanţei de apel, în cele două cicluri procesuale, că inculpatul A., în
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calitate de director al Direcţiei Silvice, în cursul anului 2007 nu a iniţiat o acţiune civilă la
instanţa judecătorească competentă în vederea constatării nulităţii absolute a hotărârilor
Comisiei Judeţene de aplicare a legii fondului funciar şi a titlului de proprietate, prin care a fost
retrocedată, cu încălcarea prevederilor legale, suprafaţa totală de 358 ha teren cu vegetaţie
forestieră numitului C., persoană care nu avea cetăţenie română şi nu putea beneficia de
dispoziţiile legale privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri
cu destinaţie forestieră, înlesnind astfel, cu intenţie, diminuarea fondului forestier şi, ulterior, a
achiziţionat prin cumpărare suprafaţa de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră de la această
persoană pentru suma de 2.439.450 lei, sumă care provenea din fondul de conservare şi
regenerare a pădurilor, care reprezintă deopotrivă prejudiciul material cauzat Regiei Naţionale
a Pădurilor - Direcţia Silvică (la care se adaugă suma de 37.782 de lei reprezentând cheltuieli
conexe) şi folosul necuvenit obţinut de numitul C. (persoană care nu avea calitatea de a dobândi
dreptul de proprietate asupra suprafeţelor de pădure în cauză aşa cum s-a arătat anterior).
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), în condiţiile în care inculpatul apelant nu
contestă cele reţinute în sarcina sa, respectiv că în cazul lui C. (cetăţean german) nu a iniţiat
acţiuni în justiţie pentru anularea titlului de proprietate emis pe numele acestuia în mod nelegal
şi că a achiziţionat de la cetăţeanul german suprafaţa de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră
pentru suma de 2.439.450 lei, ci doar a susţinut că lui C. i s-a reconstituit dreptul de proprietate
în condiţii de legalitate şi că nu sunt întrunite condiţiile pentru tragerea sa la răspundere penală,
se vor analiza, în cele ce urmează, doar apărările şi susţinerile apelantului.
În acord cu instanţa de fond, şi în contradicţie cu apărarea, Curtea reţine că numitului
C. i s-a reconstituit în mod nelegal dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 358 ha teren
forestier în cursul anului 2006 de către Comisia Judeţeană de aplicarea a legilor fondului
funciar.
Curtea constată, suplimentar faţă de textele de lege menţionate de către prima instanţă,
că potrivit art.44 alin.2 din Constituţia României cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi
dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea
României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte,
pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire
legală.
Aşadar, la nivelul anului 2006, an în care numitul C. a formulat cerere de reconstituire
a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren în discuţie şi când i s-a reconstituit acest
drept, România nefiind aderată la Uniunea Europeană, cetăţenii străini puteau dobândi dreptul
de proprietate asupra terenurilor doar prin moştenire legală.
Din adresa nr.3946884/28.10.2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia
Generală de Paşapoarte, C. a pierdut cetăţenia română odată cu părinţii săi prin Decretul
nr.14/25.01.1984 (art.23 alin.2 din Legea 21/1991).
Instanţa de control judiciar reţine că potrivit art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.24/1971 a
cetăţeniei române, act normativ în vigoare în data de 25.01.1984, dată la care a fost emis
decretul nr.14 menţionat anterior, pierderea cetățeniei române prin aprobarea renunțării la
cetățenie nu produce niciun efect asupra cetățeniei soțului sau copiilor, cu toate acestea, în
cazul când ambii părinți obțin aprobarea renunțării la cetățenia română, iar copilul minor se
află împreună cu ei în străinătate ori părăsește împreună cu ei țara, copilul pierde cetățenia
română odată cu părinții sau, dacă aceștia au pierdut cetățenia română la date diferite, pe
ultima dintre aceste date.
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Împrejurarea că în adresa nr.3946884/28.10.2009 a Ministerului Administraţiei şi
Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte se indică actul normativ din anul 1991 şi nu cel din
1971 reprezintă o eroare materială care nu este de natură să conducă la înlăturarea realităţii
obiective, respectiv că la data formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate
asupra suprafeţei de 358 ha de teren cu vegetaţie forestieră numitul C. nu era cetăţean român.
Cât timp părinţii lui C. nu aveau cetăţenie română la momentul decesului lor, adică a
deschiderii succesiunii, nu aveau la rândul lor dreptul de a deţine în proprietate terenuri în
România pentru a fi reţinute în masa succesorală şi, în aceste condiţii, nu se poate reţine că
cetăţeanul german menţionat anterior putea dobândi prin moştenire legală dreptul de proprietate
asupra terenurilor forestier în cauză.
În acord cu instanţa de fond, Curtea apreciază că adresa emisă de ANRP nr. 7260/05
februarie 2006 din care rezulta că şi cetăţenii străini au dreptul la retrocedarea dreptului de
proprietate (f. 269-273 vol. IV d.u.p.) nu este de natură să conducă la exonerarea răspunderii
inculpatului apelant cu privire la faptele imputate în prezenta cauză în condiţiile în care, aşa
cum s-a arătat anterior, prin raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr.
1621/02.04.2007 i s-a comunicat clar că opinia exprimată prin adresa menţionată anterior este
greşită şi că are obligaţia de a întreprinde toate demersurile legale (formularea de acţiuni în
justiţie) prin care să obţină anularea titlului de proprietate emis către C..
Apărarea inculpatului în sensul că instanţele române nu recunoşteau calitatea procesuală
a Direcţiilor Silvice Judeţene nu poate fi privită ca fiind o cauză care să îl exonereze de
răspundere penală pe apelant în condiţiile în care acesta avea obligaţia de a formula şi înregistra
acţiuni pe rolul instanţelor judecătoreşti şi apoi, în cazul în care se punea problema unei
eventuale lipse a calităţii procesuale, să îşi justifice această calitate. Or, tocmai această inacţiune
i se impută inculpatului apelant, respectiv faptul că, în calitatea sa specială de director a
Direcţiei Silvice, nu a făcut toate demersurile legale pentru protejarea fondului forestier,
obligaţie care îi revenea în virtutea funcţiei.
În ceea ce priveşte susţinerea inculpatului că în cauză există o autoritate de lucru judecat
întrucât prin sentinţa civilă nr.70 din 12.05.2008 a Curţii de Apel Suceava s-a stabilit că
validarea dreptului de proprietate în favoarea unor cetăţeni străini s-a făcut în concordanţă cu
dispoziţiile legii care este aplicabilă tuturor persoanelor a căror terenuri au fost preluate de
Statul român după 1954, indiferent de cetăţenia acestora, Curtea o apreciază ca neîntemeiată
din următoarele considerente:
Inculpatul apelant A. a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava pentru
săvârşirea unei infracţiuni de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave reţinându-se în
sarcina sa că în perioada 2007-2008, în calitatea sa de director al Direcţiei Silvice, cu intenţie,
a înlesnit diminuarea fondului forestier naţional proprietate publică a statului român prin refuzul
de a dispune iniţierea unor acţiuni civile la instanţa judecătoreasă competentă în vederea
constatării nulităţii absolute a hotărârilor nr. 462/16.06.2006 şi nr. 929/03.11.2006 ale Comisiei
Judeţene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar şi a titlului de proprietate nr. 2100/30.08.2006
prin care a fost retrocedată, cu încălcarea prevederilor legale, suprafaţa totală de 358 ha teren
cu vegetaţie forestieră numitului C., persoană care nu avea cetăţenie română şi nu putea
beneficia de dispoziţiile legale privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele
de terenuri cu destinaţie forestieră, deşi obligativitatea efectuării acestor demersuri juridice a
fost stabilită în sarcina sa prin raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr.
1621/02.04.2007 şi că în cursul anului 2007, cu rea credinţă şi în numele Regiei Naţionale a
Pădurilor, a achiziţionat, prin cumpărare, suprafaţa de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră de la
aceeaşi persoană pentru suma de 2.439.450 lei, provenind din fondul de conservare şi
regenerare a pădurilor, care reprezentă deopotrivă prejudiciul material cauzat Regiei Naţionale
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a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică (la care se adaugă suma de 37.782 de lei reprezentând
cheltuieli conexe) şi folosul necuvenit obţinut de acelaşi cetăţean străin, infracţiune pentru care
a fost condamnat de către prima instanţă.
Prin sentinţa nr.70/12.05.2008 a Secţiei Comerciale, Contencios Administrativ şi Fiscal
a Curţii de Apel Suceava s-a admis acţiunea formulată de inculpatul din prezenta cauză şi s-a
anulat Decizia nr.132 din 16.04.2007 şi punctul 14 din Hotărârea nr.5 din 14 mai 2007, acte
emise de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva Bucureşti (f.206-209 vol. I d.u.p.).
Din analiza sentinţei civile menţionate anterior, Curtea reţine că prin decizia nr.132 din
16.04.2007 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a reţinut în sarcina inculpatului A.,
printre altele, şi abaterea disciplinară vizând nerespectarea aplicării legilor fondului funciar,
referitoare la împroprietărirea Liceului X, obţinerea de către familia V. a 400 ha pădure pe un
alt amplasament şi validarea dreptului de proprietate conform Legii nr.247/2005 a unor cetăţeni
străini, fiind membru în Comisia Judeţeană de aplicare a acestor legi şi a faptului că nu a făcut
obiecţiuni cu privire la hotărârile luate de această comisie.
Curtea reţine că instanţa de contencios administrativ a analizat legalitatea şi temeinicia
deciziei nr. 132/2007 a Regiei Naţionale a Pădurilor şi nu a avut în vedere cazul particular dedus
prezentei judecăţi, respectiv analiza legalităţii retrocedării suprafeţei de 358 ha teren cu
vegetaţie forestieră numitului C., neavând competenţă în domeniul fondului funciar.
O afirmaţie generală referitoare la dreptul cetăţenilor străini de a dobândi dreptul de
proprietate în România nu are natura de a constitui o dezlegare a chestiunii de drept referitoare
la legalitatea titlului de proprietate în cauză cetăţeanului german menţionat anterior.
Aşadar, cât timp în prezenta cauză inculpatului apelant A. nu i se impută conduita sa în
cadrul Comisiei Judeţene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar ci faptul că, deşi avea
obligaţia de a respecta indicaţiile obligatorii ale forurilor superioare şi de a iniţia acţiuni
judecătoreşti prin care să anuleze titlul de proprietate emis pe numele lui C. vizând suprafaţa de
358 ha teren vegetaţie forestieră, nu a făcut acest lucru ci, din contră, a încheiat cu această
persoană un contract de cumpărare a suprafeţei de teren menţionată anterior, prejudiciind astfel
patrimoniul unităţii pe care o conducea cu suma de 2.439.450 lei, nu se poate reţine în niciun
caz faptul că există o autoritate de lucru judecat faţă de dispoziţiile sentiţei nr. 70/ 12.05.2008
a Secţiei comerciale, contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava.
De altfel, Curtea reţine că însăşi inculpatul apelant, prin apărător, cu ocazia concluziilor
orale expuse în şedinţă de judecată din data de 08.05.2019 a recunoscut faptul că „deocamdată
nicio instanţă nu s-a pronunţat definitiv că ar fi legală sau nelegală această reconstituire”.
Or, faţă de cele expuse anterior, Curtea reţine că susţinerile inculpatului apelant cu
privire la faptul că prima instanţă a ignorat faptul că există o autoritate de lucru judecat raportat
la considerentele sentinţei nr.70/2008 a Secţiei Comerciale, Contencios Administrativ şi Fiscal
a Curţii de Apel Suceava sunt nefondate, în cauză nefiind dată această excepţie.
În ceea ce priveşte apărările inculpatului apelant în sensul că, în cauză, sunt incidente
dispoziţiile art.30 C.pen. actual şi că există practică judiciară în sensul că instanţele civile au
recunoscut dreptul cetăţenilor străini de a li se reconstitui dreptul de proprietate, Curtea le
apreciază ca neîntemeiate.
Curtea constată că invocarea cauzei de impunitate prevăzută de art.30 C.pen. referitoare
la eroarea de drept izvorâtă din faptul că inculpatul nu avea cunoştinţe juridice vine în
contradicţie cu apărarea că inacţiunea inculpatului s-a datorat unei practici judiciare
contradictorii, această din ultimă susţinere presupunând că apelantul, nu doar avea cunoştinţe
în domeniul juridic, dar şi cunoştea practica instanţelor române în ceea ce priveşte aplicarea
legilor fondului funciar.
Instanţa de control judiciar reţine că, potrivit art.30 alin.1 C.pen. actual, nu constituie
infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii
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acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul
penal al faptei.
În prezenta cauză, în acord cu prima instanţă, Curtea constată că nu se poate reţine faptul
că inculpatul apelant A. s-a aflat în eroare cu privire la obligaţiile sale atâta timp cât prin raportul
Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 1621/02.04.2007 (f. 256-265 vol. III
d.u.p.) i s-a stabilit clar obligaţia de a iniţia o acţiune judecătorească care să aibă ca obiect
constatarea nulităţii absolute a hotărârilor nr. 462/16.06.2006 şi nr. 929/03.11.2006 ale
Comisiei Judeţene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar şi a titlului de proprietate nr.
2100/30.08.2006 prin care a fost retrocedată, cu încălcarea prevederilor legale, suprafaţa totală
de 358 ha teren cu vegetaţie forestieră numitului C., persoană care nu avea cetăţenie română,
lucru pe care nu l-a făcut şi care i se impută în prezenta cauză şi nu dacă a dat un vot legal sau
nu în calitate de membru al Comisiei menţionate anterior.
Inculpatul apelant cunoştea că are obligaţia de a respecta dispoziţiile date prin raportul
Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 1621/02.04.2007 în condiţiile în care
prin adresele trimise de către Regia Naţională a Pădurilor aflate la filele 255 vol. III d.u.p., 203
vol. III d.u.p şi 199-200 vol. III d.u.p. către A. i se solicitau informaţii cu privire la punerea în
executare a celor dispuse prin raportul menţionat anterior.
Mai mult, instanţa de control judiciar reţine că inculpatul apelant a răspuns la adresa
nr.13391/01.10.2007 (f.199-200 vol III d.u.p.) susţinând, prin adresa nr. 2298/01 octombrie
2007, că nu a făcut acţiune în instanţă deoarece trecuse termenul legal de contestație, urmând
ca după întocmirea titlului de proprietate Direcţia Silvică să formuleze acţiune pentru anularea
titlului, precizând că titlurile de proprietate, din câte cunoaşte, nu sunt întocmite şi că va face
adresă ITRSV, va urmări în continuare acest lucru, neputând fi vorba de refuzul de a aduce la
îndeplinire măsura trasată şi că oricum urmărirea deschiderii acţiunii în instanţă este în atenţia
lui, însă, în realitate, acest răspuns conţinea date inexacte în condiţiile în care titlul de
proprietate nr. 2100 în ceea ce-l priveşte pe C. fusese eliberat din 30 august 2006
Totodată, Curtea reţine că inculpatul apelant a fost informat asupra faptului că în acel
moment în România cetăţenilor străini nu le sunt aplicabile dispoziţiile legilor fondului funciar,
aşa cum rezultă din declaraţiile martoriilor ..., consilier juridic al Direcției Silvice la acel
moment, și ..., șef birou tehnic al Direcției Silvice, ambii membrii ai colectivului tehnic de pe
lângă Comisia Județeană.
Aşadar, chiar dacă s-ar admite ca directorul unei instituţii poate să nu cunoască
dispoziţiile legale în baza căreia îşi desfăşoară activitatea, în prezenta cauză inculpatul a fost
informat de două persoane avizate asupra faptului că legile fondului funciar nu au ca destinatari
cetăţenii străini, iar pe de altă parte, vând în vedere că în virtutea atribuţiilor de serviciu A. era
membru în Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar avea obligaţia de a cunoaşte
dispoziţiile legale în domeniu.
Or, în aceste condiţii, în care inculpatului apelant i se impută, pe de o parte, faptul că nu
a respectat dispoziţiile obligatorii din raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a
Pădurilor nr. 1621/02.04.2007 de a declanşa acţiuni în justiţie cu scopul de a proteja fondul
forestier a României, iar pe de altă parte, faptul că deşi ştia că în ceea ce priveşte terenurile de
natură forestieră aparţinând lui C. au fost retrocedate în condiţii de nelegalitate a încheiat cu
reprezentanţii acestui cetăţean german un contract de vânzare cumpărare având ca obiect aceste
terenuri pentru care a plătit din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor suma de
2.439.450 lei, nu se poate reţine că A. s-a aflat vreun moment în eroare cu privire la conduita
sa infracţională din anul 2007.
Totodată, Curtea reţine că practica judiciară invocată de către inculpatul apelant în
sprijinul susţinerii sale, că instanţele române s-a pronunţat în sensul că cetăţenii străini au
dreptul la reconstituirea dreptului lor de proprietate este ulterioară infracţiunii săvârşite de A.,
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respectiv anul 2007, decizia Tribunalului Sibiu fiind pronunţată în anul 2009. Or, în aceste
condiţii decizia singulară a Tribunalului Sibiu, fiind dată la aproximativ 2 ani de la data
săvârşirii faptelor, nu putea să influenţeze în vreun mod convingerile intime ale inculpatului
apelant. Pe de altă parte, chiar dacă inculpatul avea convingerea intimă că şi cetăţeniilor străini
trebuie să i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor în România, această credinţă
nu îl exonera de obligaţia de a face toate demersurile în justiţie pentru apărarea intereselor
instituţiei pe care o conducea, respectând astfel şi dispoziţiile forului superior, şi să lase
instanţele judecătoreşti să analizeze legalitatea emiterii titlului de proprietate emis lui C..
Faţă de cele expuse anterior, Curtea constată că în mod legal şi temeinic prima instanţă
a reţinut că faptele pentru care inculpatul apelant a fost trimis în judecată există, constituie
infracţiune şi au fost săvârşite de A. cu forma de vinovăţie prevăzută de lege.
În ceea ce priveşte legea penală mai favorabilă aplicabilă în prezenta cauză inculpatului
apelant A., Curtea apreciază că prima instanţă a făcut o greşită apreciere asupra faptului că
aceasta este reprezentată de dispoziţiile Codului penal actual avându-se în vedere următoarele:
Criteriile pe baza cărora se stabilește legea penală mai favorabilă sunt: conținutul
infracțiunii, existența unor impedimente la punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale,
existența unor cauze de nepedepsire, natura și limitele pedepsei și termenul de prescripție, toate
acestea urmând a fi analizate in concreto.
Astfel, pentru a vedea cum este sancţionată fapta în legea nouă, trebuie mai întâi să se
stabilească dacă şi cum este încadrată juridic fapta penală săvârşită în legea nouă.
Astfel, infracţiunea de abuz în serviciu pentru care a fost condamnat inculpatul apelant
A. se regăseşte în codul penal actual în conţinutul art.297 alin.1 din Codul penal raportat la
art.309 din Codul penal şi la art.13 ind.2 din Legea 78/2000.
În cauza dedusă prezentei judecăţi, inculpatul A. a fost condamnat la o pedeapsă de 4
ani pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art.297 alin.1 C.pen. raportat
la art.309 C.pen. şi art.13 ind.2 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1, art.36 alin.1 C.pen.
şi art.5 C.pen.
În ceea ce priveşte infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată pentru care a fost
condamnat inculpatul apelant A., Curtea reţine că potrivit vechiului C.pen. infracţiunea
prevăzută de art.248 C.pen. din 1969 rap. la art.2481 C.pen. din 1969 şi art.13 ind.2 din Legea
nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1969 putea fi pedepsită cu închisoarea cuprinsă
între 6 ani şi 4 luni - 20 de ani şi interzicerea unor drepturi iar în ceea ce priveşte infracţiunea
de abuz în serviciu prevăzută de art.297 alin.1 C.pen. actual raportat la art.309 C.pen. actual şi
art.13 ind.2 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1, art.36 alin.1 C.pen. şi art.5 C.pen.
limitele de pedeapsă sunt cuprinse între 4 ani – 15 ani şi 9 luni închisoare.
Faţă de aceste considerente, instanţa de control judiciar constată că cel puţin aparent,
sub aspectul regimului sancţionator, noua reglementare este mai favorabilă, deoarece, limitele
de pedeapsă sunt mai mici.
Mai departe, Curtea reţine că sub imperiul vechiului C.pen. se puteau reţine, potrivit
art.74 alin.1, următoarele împrejurări puteau fi considerate circumstanţe atenuante:
a) conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii;
b) stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara
paguba pricinuită;
c) atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii, rezultând din prezentarea sa în
faţa autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării
participanţilor.
Legiuitorul a statuat în Noul C.pen., potrivit art.75 alin.2, faptul că pot constitui
circumstanţe atenuante judiciare:
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a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor
infracţiunii;
b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau
periculozitatea infractorului.
Din punct de vedere al circumstanţelor atenuante judiciare care pot fi reţinute în prezenta
cauză instanţa de control judiciar reţine că vechiul C.pen. constituie legea penală mai favorabilă.
Totodată, în ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepselor
Curtea reţine că potrivit art.861 C.pen. din 1969 instanţa poate dispune suspendarea executării
pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un
an, afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prev. în art. 38;
c) se apreciază, ţinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său
după comiterea faptei, că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi,
chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni.
Sub imperiul noului C.pen. legiuitorul a statuat, prin art.91 alin.1 că, instanţa poate
dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele
condiţii:
a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel
mult 3 ani;
b) 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;
c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii;
d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii,
de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii,
precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea 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.
Aşadar, între instituţia suspendării sub supraveghere a executării pedepsei din vechiul
C.pen. şi instituţia similară din NCP, este mai favorabilă instituţia din vechiul C.pen., care nu
implică obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii şi are ca efect
reabilitarea de drept; deopotrivă, se va avea în vedere că, potrivit art. 16 alin. 2 din Legea de
punere în aplicare a Noului C.pen., pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire
la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 5 N.C.pen., instanţa va
avea în vedere sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării potrivit legilor
succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere, şi faţă de aceste
aspecte vechiul C.pen. apare ca fiind mai favorabil inculpatului.
Instanţa de control judiciar reţine că în practica judiciară s-a statuat în mod constant
faptul că în cauzele penale în care urmărirea penală şi cercetarea judecătorească au fost de lungă
durată unul dintre remediile pentru a garanta respectarea dreptul la un proces echitabil al
inculpatului constă fie în aplicarea unei pedepse într-un cuantum redus fie alegerea de către
instanţele de judecată a unei modalităţi alternative de executare a pedepsei închisorii, fiind
posibilă alegerea şi a ambelor soluţii.
Or, faţă de împrejurarea că în prezenta cauză infracţiunea au fost săvârşită în urmă cu
peste 10 ani, respectiv în cursul anului 2007, iar sentinţa de condamnare a survenit abia în data
de 22.06.2018, Curtea apreciază că pentru realizarea unui echilibru corespunzător între interesul
general pentru tragerea la răspundere a persoanelor care săvârşesc infracţiuni şi dreptul
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inculpatului de a fi judecat într-un termen rezonabil şi cu respectarea dreptului la un proces
echitabil şi se impune să se reţină circumstanţe atenuante în favoarea lui A. (deşi nu a recunoscut
săvârşirea infracţiunii) şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii ce va
fi aplicată în cauză.
Raportat la aceste considerente, instanţa de control judiciar, apreciază, că codul penal
anterior reprezintă legea penală mai favorabilă inculpatului apelant şi urmează să califice
infracţiunea potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.
Aşadar, în drept, faptele inculpatului apelant A. care, în anul 2007, în baza aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, a omis să efectueze demersurile juridice necesare la instanţa de judecată
competentă în vederea constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate şi a acelor
subsecvente emise pe numele moştenitorului C., conform măsurilor dispuse de conducerea
RNP Romsilva prin actul de control din 2 aprilie 2007, şi de a achiziţiona prin cumpărare
suprafaţa de 351 ha teren cu vegetaţie forestieră de la această persoană pentru suma de
2.439.450 lei provenind din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, cu consecinţa
diminuării fondului forestier naţional întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz
în serviciu contra intereselor publice prevăzută şi sancţionată de art.248 C.pen. din 1969 rap.
la art.2481 C.pen. din 1969 şi art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.
din 1969.
Elementul material este reprezentat atât de inacţiunea inculpatului, constând în refuzul
promovării de acţiuni în justiţie pentru anularea titlului de proprietate şi a actelor subsecvente
emise lui C., cât şi în îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu în procedura de achiziţie
a suprafeţei de 351 ha teren forestier. Deşi cunoştea caracterul nelegal al retrocedării acestei
suprafeţe, inculpatul nu a înştiinţat conducerea regiei despre acest lucru şi a continuat
demersurile în vederea perfectării contractului de vânzare - cumpărare, contract pe care l-a şi
semnat în calitate de reprezentant al Direcţiei Silvice.
Urmarea imediată a infracţiunii săvârşite de inculpatul apelant constă din diminuarea
fondului forestier, în cazul primului act material al infracţiunii, şi în producerea unui prejudiciu
de 2.439.450 lei, în cazul celui de-al doilea act material.
Între elementul material al infracţiunii – alcătuit din cele două acte materiale – şi
urmarea imediată există o legătură de cauzalitate ce rezultă din întreg probatoriul dosarului.
Având în vedere valoarea prejudiciului produs în cauză şi faptul că s-a obţinut de
inculpat un prejudiciu pentru altul, Curtea va reţine în cauză incidenţa dispoziţiilor art.2481
C.pen. din 1969 şi a art.132 din Legea nr.78/2000.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul apelant a săvârşit infracţiunea cu intenţie
directă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit. a C.pen. de la 1969, inculpatul având reprezentarea
faptei şi a consecinţelor acesteia şi urmărind să nu îşi îndeplinească obligaţiile impuse prin
raportul Corpului de Control al Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 1621/02.04.2007 şi să
achiziţioneze în condiţii de nelegalitate suprafaţa de teren în cauză aparţinând lui C..
Curtea reţine că susţinerea inculpatului în sensul că infracţiunea de abuz în serviciu a
fost dezincriminată prin deciziile nr.405/2016 şi nr.392/2017 ale Curţii Constituţionale a
României este nefondată.
Instanţa de control judiciar constată că Curtea Constituţională a României a statuat prin
decizia nr.405/2016 că dispoziţiile art.246 din Codul penal din 1969 şi ale art . 297 alin. (1) din
Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod
defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii".
Prin decizia nr.392/2017, Curtea Constituţională a României a stabilit că dispozițiile
art. 248 Cod penal din 1969 sunt constituționale în măsura în care prin sintagma "îndeplinește
în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înțelege "îndeplinește prin încălcarea legii".
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Contrar susţinerilor apărării, deciziile nr.405/2016 şi nr.392/2017 ale Curţii
Constituţionale a României nu au caracterul de a dezincrimina infracţiunea de abuz în serviciu,
ci reprezintă decizii de interpretare care arată faptul că infracţiunea prevăzută de art.248 C.pen.
din 1969 există doar dacă inculpatul a încălcat legislaţia primară în desfăşurarea activităţii sale
de serviciu şi prin aceasta a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei
instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă
patrimoniului acesteia.
Or, aşa cum în mod corect a reţinut prima instanţă, inculpatul apelant A. a încălcat prin
faptele deduse judecăţii dispoziţiile OUG nr.59/2000, adică legislaţia primară.
La stabilirea pedepsei concrete ce va fi aplicată inculpatului apelant se vor avea în
vedere, conform art. 72 C.pen. din 1969, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii de
înşelăciune (mai sus descrise), împrejurarea că inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor
pentru care a fost trimis în judecată şi a încercat (chiar şi în faţa evidenţelor) în mod sistematic
să inducă în eroare organele judiciare prin avansarea unor versiuni a faptelor eronată pentru
eluda răspunderea penală şi a tergiversa soluţionarea cauzei, neasumarea răspunderii conduitei
sale culpabile, precum și faptul că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale și este bine
integrat în societate.
Analizând actele şi lucrările dosarului, văzând caracteristice personale ale inculpatului
A., lipsa de antecedente penale şi faptul că până la săvârşirea infracţiunii din prezenta cauză
demonstra că este integrat în societate, Curtea apreciază că poate reţine în speţă circumstanţa
atenuantă prevăzută de art.74 alin.1 lit.a C.pen. din 1969, cu consecinţa prevăzută de art.76
alin.1 lit.a C.pen.
Faţă de aspectele menţionate anterior, apreciind că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile
art.16 alin.1 lit. b şi c C.pen., vinovăţia acestui inculpat fiind dovedită dincolo de orice îndoială
rezonabilă, Curtea apreciază că nu se impune achitarea acestuia ci condamnarea sa la pedeapsa
de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii abuz în serviciu contra intereselor publice
prevăzută şi sancţionată de art.248 C.pen. din 1969 rap. la art.2481 C.pen. din 1969 şi art.13
ind.2 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1969, art.74 alin.1 lit.a şi alin.2
C.pen. din 1969, art.76 alin.1 lit.b C.pen. şi art.5 C.pen., pedeapsă ce este în măsură să răspundă
cerinţelor de sancţionare, coerciţie şi reeducare prev. de art. 52 C.pen. din 1969.
În temeiul art. 71 C.pen. din 1969 va interzice drepturile art.64 lit. a, teza a doua, lit. b
şi lit. c, respectiv dreptul de a exercita profesia de care s-a folosit la săvârşirea infracţiunii
(angajat silvic) C.pen. din 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.71 C.pen. din 1969
Instanţa nu va interzice dreptul de a alege în autorităţile publice prevăzut teza 1 a art. 64
lit.a C.pen. din 1969 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
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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 apreciază că natura infracţiunii săvârşite de inculpat
nu îl face nedemn de a a-şi exercita dreptul de a alege.
În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie prevăzută la lit. c a art. 64 C.pen. din 1969
referitoare la interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura
aceleea de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii instanţa de control judiciar
apreciază că este necesar să se interzică inculpatului A. dreptul de a exercita profesia de angajat
silvic întrucât prin conduita sa în calitate de director al Direcţiei Judeţene Silvice cât şi după
aceea a dovedit că nu este demn să îndeplinească această profesie, profesie ce implică protecţia
activă a fondului forestier al României şi luarea tuturor măsurilor pentru apărarea intereselor
statului român.
Instanţa nu va interzice inculpatului şi exerciţiul drepturilor prevăzut de art. 64 lit. d şi e
C.pen. din 1969 întrucât săvârşirea faptei nu relevă un comportament nedemn care să aducă
prejudicii interesul superior al copilului şi care să determine interzicerea drepturilor părinteşti
şi a celui de a fi tutore sau curator.
Având în vedere natura şi gravitatea infracţiunii săvârşită de inculpatul apelant, Curtea,
în temeiul art. art.65 alin. C.pen. din 1969, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de
art.64 lit. a, teza a doua, lit. b C.pen. şi lit.c din 1969, pe o durată de cinci ani, ce se va executa
conform art.66 C.pen. din 1969.
În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei,
Curtea, apreciază că sunt întrunite cumulativ condiţiile legale pentru aplicarea suspendării sub
supraveghere a executării pedepsei prevăzute de art. 861 C.pen. din 1969, şi anume cuantumul
pedepsei aplicate, lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, precum şi aprecierea instanţei că
scopul educativ al pedepsei respectiv, reintegrarea în societate, poate fi atins şi fără executarea
pedepsei în regim de detenţie şi, în consecinţă, instanţa de control judiciar, în baza art. 86 1
C.pen. din 1969, va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, la
care va fi adăugată durata pedepsei aplicată inculpatului A. prin prezenta decizie, termen stabilit
în condiţiile art. 862 alin. 1 C.pen. din 1969 şi fiind apreciat de Curte ca fiind de natură să
asigure îndreptarea inculpatului A..
Condiţia prevăzută la art. 861 alin.1 lit. a) C.pen. din 1969 este întrunită, în cauză fiind
aplicată o pedeapsă de patru ani închisoare.
În ceea ce priveşte condiţia prevăzută la lit. b) alin.1 al art.86 1 C.pen. din 1969, şi anume
lipsa unei condamnări anterioare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa de control
judiciar reţine că inculpatul A. nu este cunoscut cu antecedente penale.
Aprecierea instanţei că „scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia”
conform dispoziţiilor prevăzute la lit. c) alin.1 al art.861 C.pen. din 1969 se întemeiază pe
considerente privind împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi persoana
inculpatului.
Curtea apreciază că prin respectarea de către inculpatul A., timp de 9 ani pe perioada
termenului de încercare, a obligaţiilor ce vor fi impuse prin prezenta decizie există posibilitatea
reintegrării sociale şi a reeducării acestuia fără executarea pedepsei închisorii în regim
penitenciar.
Instanţa de control judiciar are în vedere că deşi inculpatul A. a avut o atitudine nesinceră
în faţa organelor de cercetare penală, infracţiunea săvârşită de acesta este foarte gravă, din
perspectiva tuturor circumstanţelor cauzei, şi că, în mod normal aceste aspecte, ar fi de natură
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să determine executarea pedepsei cu închisoare în regim penitenciar, acesta nu are antecedente
penale, a trecut o perioadă de timp foarte mare din momentul săvârşirii infracţiunilor deduse
judecăţii în prezenta cauză şi până în momentul în care s-a pronunţat o soluţie definitivă de
condamnare şi fiind în libertate există posibilitatea recuperării mai facile a prejudiciului.
În baza art. 863 alin. 1 C.pen. din 1969 va obliga inculpatul A. la respectarea următoarelor
măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la
Serviciul de probaţiune
- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă
- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.
În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969, Curtea va suspenda executarea pedepselor
accesorii.
Curtea va atrage atenţia inculpatului A. cu privire la dispoziţiile art. 83 şi 84 C.pen. din
1969 şi art. 864 alin.2 C.pen. din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei
sub supraveghere.
Curtea va atrage atenţia inculpatului că în cazul în care, cu rea credinţă, nu îşi îndeplineşte
obligaţiile impuse prin prezenta decizie sau dacă în interiorul termenului de nouă ani săvârşeşte,
cu intenţie o altă infracţiune, suspendarea sub supraveghere a pedepsei de patru ani închisoare
aplicată pentru săvârşirea infracțiunii din prezenta cauză va fi revocată.
Faţă de cele expuse anterior, în temeiul art. 421 pct.2 lit.a C.pr.pen., va admite apelul
declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr.85 din 22.06.2018 a Tribunalului
Botoşani, va desfiinţa, în parte, sentinţa penală mai sus menţionată şi în rejudecare:
Va înlătura din sentinţa atacată prevederile referitoare la condamnarea inculpatului A.
la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de
art.297 alin.1 C.pen. rap. la art.309 C.pen. şi art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea
art.35 alin.1, art.36 alin.1 C.pen., art.5 C.pen., precum şi dispoziţiile de aplicare a pedepselor
complementare şi accesorii.
Va constata că legea penală mai favorabilă inculpatului A. este Codul penal din 1969.
Va califica fapta pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată din infracţiunea
prevăzută de art.297 alin.1 C.pen. rap. la art.309 C.pen. şi art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 cu
aplicarea art.35 alin.1, art.36 alin.1 C.pen. în infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor
publice prevăzută şi sancţionată de art.248 C.pen. din 1969 rap. la art.2481 C.pen. din 1969 şi
art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1969.
Va condamna inculpatul A. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prevăzută şi sancţionată de art.248
C.pen. din 1969 rap. la art.2481 C.pen. din 1969 şi art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea
art.41 alin.2 C.pen. din 1969, art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 C.pen. din 1969, art.76 alin.1 lit.b C.pen.
şi art.5 C.pen.
Va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute
de art.64 lit. a, teza a doua, lit. b C.pen. şi lit.c din 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de
art.71 C.pen. din 1969.
În temeiul art. art.65 alin. C.pen. din 1969 va interzice inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit. a, teza a doua, lit. b C.pen. şi lit.c din 1969, pe o durată de cinci ani, ce se va
executa conform art.66 C.pen. din 1969.
În baza art. 86¹ C.pen. din 1969 va dispune suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei. În temeiul art.862 C.pen. din 1969 va stabili un termen de încercare de 9 ani, termen
compus din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de 5 ani. În baza art.
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863 alin. 1 C.pen. din 1969 va obliga inculpatul A. la respectarea următoarelor măsuri de
supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de probaţiune,
- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea,
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă
- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.
În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.
Va atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 864 alin.1 şi 2 C.pen. din 1969
rap. la art. 83 şi 84 C.pen. din 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub
supraveghere.
Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare
prezentei decizii.
20. Cazul de contestaţie în anulare prevăzut de art. 426 alin.1 lit. a C.pr.pen.
Rezumat:
Potrivit art. 426 alin. 1 lit. a C.pr.pen. constituie motiv de 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.
Pentru a fi incident acest caz de contestaţie în anulare trebuie îndeplinite, cumulativ,
următoarele condiţii: partea legal citată să fi lipsit de la judecarea apelului din cauza unei
imposibilităţi obiective (caz fortuit sau forţă majoră) de a se prezenta; partea să nu fi putut
înştiinţa instanţa prin niciun mijloc de comunicare despre această împiedicare.
Împrejurarea că inculpatul a ales să îşi programeze o internare în data la care avea
fixat de instanţa de apel un termen de judecată (termen la care au avut loc şi dezbaterile) nu se
încadrează în cazul prevăzut de art.426 alin.1 lit.a C.pr.pen. Contestatorul doreşte să obţină o
cenzurare a modului în care instanţa de apel a soluţionat cererea sa de amânare a judecării
cauzei.
(Decizia nr.579/10.06.2019, dosar nr.260/39/2019)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 371 din data de 12.07.2018 pronunţată de Judecătoria Suceava
pronunţată în dosarul nr. .., printre altele, a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 2 (doi)
ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prevăzută de art. 2151 alin. 1 C.pen.
din 1969, cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. din 1969 şi art.5 C.pen. (infracţiune din luna
aprilie 2009).
I s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor
prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. de la 1969, pe durata şi în condiţiile
prevăzute de art.71 C.pen. din 1969.
A fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de delapidare prevăzută de art. 2151 alin. 1 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 33 lit.
a din C.pen. din 1969 şi art.5 C.pen. (infracţiune din luna septembrie 2009).
I s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. de la 1969, pe durata şi în condiţiile
prevăzute de art.71 C.pen. de la 1969.
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A fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de delapidare prevăzută de art. 2151 alin. 1 C.pen. 1969, cu aplicarea art. 33 lit. a
din C.pen. 1969 şi art.5 C.pen. (infracţiune din perioada august – octombrie 2011).
I s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor
prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a lit. b şi lit. c C.pen. de la 1969, pe durata şi în condiţiile
prevăzute de art.71 C.pen. de la 1969.
În baza art.33 lit. a C.pen. din 1969 şi art.34 lit.b C.pen. din 1969 au fost contopite
pedepsele aplicate inculpatului A. în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, urmând ca, în
final, inculpatul să execute o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare.
I s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit c C.pen. din 1969, pe durata şi în condiţiile
prevăzute de art.71 C.pen. din 1969.
În baza art. 81 alin. 1 şi 2 C.pen. din 1969 s-a dispus suspendarea condiţionată a
executării pedepsei.
În temeiul art. 82 C.pen. din 1969 s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani, termen
compus din durata pedepsei aplicate la care s-a adăugat un interval de timp de 2 ani.
În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 a fost suspendată executarea pedepselor
accesorii.
I s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 C.pen. din 1969 privind
revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.
În baza art.19 alin. 1, art.397 alin.1 C.pr.pen. şi art. 998-999 Cod civil a fost admisă în
parte acţiunea civilă, exercitată de partea civilă SC B. SRL.
Au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii A. şi C. să plătească părţii civile SC B. SRL suma
de 59.850,72 lei, reprezentând despăgubiri civile pentru infracţiunea din aprilie 2009 .
A fost obligat inculpatul A. să plătească părţii civile SC B. SRL suma de 10.000 lei.
A fost obligată inculpata C să plătească părţii civile SC B. SRL suma de 33.219,86 lei.
De asemenea, au fost respinse celelalte pretenţii ale SC B. SRL ca neîntemeiate.
S-a luat act că persoana vătămată SC D. SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză.
În baza art.118 alin.1 lit. e C.pen. din 1969 s-a confiscat de la inculpatul A. suma de
26.258,24 lei reprezentând prejudiciul produs SC D. SRL.
În baza art. 249 C.pr.pen. rap. la art.404 alin.4 lit. d C.pr.pen. a fost menţinută măsura
sechestrului asigurător asupra imobilului casa de locuit şi suprafaţa de 500 mp intravilan situate
în com. .. şi asupra imobilului compus din 5100 mp teren extravilan din com. .., bunuri
aparţinând inculpatului A. şi înscrise în evidenţele fiscale la rol 922, cu o valoare impozitabilă
de 54.921 lei, instituit prin ordonanţa din data de 13.04.2012 aflată la f. 214-216 vol. II d.u.p.
În temeiul art.276 alin.1 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul A. să plătească persoanei
vătămate SC D. SRL suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul A. la plata către stat a
sumei de 3.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 2.500 lei
din cursul urmăririi penale.
În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. a fost obligată inculpata C. la plata către stat a
sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 900 lei din
cursul urmăririi penale.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel inculpatul A.
Prin decizia penală nr. 360 din 29.03.2019 pronunţată de Curtea de Apel Suceava a fost
respinsă, ca neîntemeiată, cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de inculpatul A.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen. a fost admis apelul declarat de inculpatul A.
împotriva sentinţei penale nr. 371 din 12.07.2018 a Judecătoriei Suceava pronunţată în dosarul
nr. ....
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A fost desfiinţată în parte sentinţa penală nr. 371 din 12.07.2018 a Judecătoriei Suceava
pronunţată în dosarul nr. .., şi, în rejudecare, s-a dispus înlăturarea din sentinţa atacată a
dispoziţiei de obligare a inculpatului A. la plata către partea civilă SC B. SRL a sumei de 10.000
de lei, fiind menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu erau contrare deciziei.
În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. s-a dispus cu privire la cheltuielile judiciare din apel
să rămână în sarcina statului, inclusiv suma de 65 de lei, reprezentând onorariu parţial în
cuantum de 25% pentru avocatul din oficiu .., conform delegaţiei nr. .., ce s-a dispus că se va
avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în fondurile Baroului Suceava.
În baza art. 276 alin. 6 Cod procedură a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea persoanei
vătămate SC D. SRL, de obligare a inculpaţilor la plata sumei de 1.500 de lei reprezentând
cheltuieli judiciare făcute de persoana vătămată.
Împotriva deciziei penale nr. 360 din 29.03.2019 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
– Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. ... a formulat contestaţie în anulare
inculpatul A., în motivarea căreia a invocat dispoziţiile art. 426 lit. a) din Codul de procedură
penală.
Analizând admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare prin raportare la
dispoziţiile art. 431 C.pr.pen. Curtea, prin încheierea din data de 27.05.2019, în temeiul art. 431
alin.2 raportat la art. 426 lit. a C.pr.pen., a admis in principiu contestaţia in anulare formulată
de contestatorul inculpat A. împotriva deciziei penale nr. 360 din 29.03.2019 pronunţată de
Curtea de Apel Suceava în dosar nr. ...
Analizând temeinicia contestaţiei în anulare formulată de contestatorul A., Curtea
o apreciază ca nefondată.
Potrivit art. 426 alin. 1 lit. a C.pr.pen. constituie motiv de 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.
Pentru a fi incident acest caz de contestaţie în anulare trebuie îndeplinite, cumulativ,
următoarele condiţii: partea legal citată să fi lipsit de la judecarea apelului din cauza unei
imposibilităţi obiective (caz fortuit sau forţă majoră) de a se prezenta; partea să nu fi putut
înştiinţa instanţa prin niciun mijloc de comunicare despre această împiedicare.
Se observă că, în speţă, nu este îndeplinită niciuna dintre aceste condiţii.
Împrejurarea că inculpatul a ales să se interneze (prin programare) într-o clinică din
Târgu Mureş, în perioada 25-27.03.2019, unde a suferit o intervenţie chirurgicală, deşi avea
cunoştinţă că la data de 26.03.2019 avea programat un termen de judecată la Curtea de Apel
Suceava (la această dată au avut loc şi dezbaterile în apel), nu poate fi considerată de neînvins,
care să nu fi putut fi prevăzută în mod normal, pentru a se încadra în prevederile art. 426 alin.
1 lit. a Cod de procedură penală.
De asemenea, contestatorul A. a anunţat instanţa de apel cu privire la împrejurarea că se
află internat într-o o clinică din Târgu Mureş, iar aceasta a acţionat în cunoştinţă de cauză cu
privire la acest aspect (cererea inculpatului de amânare a judecăţii fiind respinsă). Practic,
contestatorul nu doreşte să obţină o cenzurare a deciziei din apel din perspectiva lipsei sale de
la judecarea acestuia (ce s-ar circumscrie cazului prev. de art. 426 alin. 1 lit. a Cod de procedură
penală), ci a modului în care instanţa de apel a dispus cu privire la cererea sa de amânare a
judecăţii, situaţie ce nu se încadrează în cazul de contestaţie în anulare invocat.
În consecință, în temeiul art. 432 Cod de procedură penală, va fi respinsă, ca nefondată,
contestaţia în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei penale nr. 360/
29.03.2019 a Curţii de Apel Suceava, Secţia penală şi pentru cauze cu minori.
În temeiul art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală va fi obligat contestatorul să
plătească statului suma de 600 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
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21. Asistenţa juridică obligatorie. Consecinţa faptului că avocatul din oficiu nu a
studiat actele şi lucrările dosarului pentru a verifica dacă urmărirea penală s-a desfăşurat
în condiţii de legalitate.
Rezumat:
În cauzele în care asistenţa juridică este obligatorie este rolul judecătorului de cameră
preliminară să verifice dacă apărătorul desemnat din oficiu a studiat dosarul pentru a asigura
o asistenţă juridică efectivă inculpatului trimis în judecată. Cât timp, deşi există la dosar o
adresă din partea Tribunalului prin care se solicită desemnarea unui apărător din oficiu pentru
inculpat, avocatul din oficiu nu a studiat actele şi lucrările dosarului pentru a verifica dacă
urmărirea penală s-a desfăşurat în condiţii de legalitate, încheierea emisă în condiţiile art.346
C.pr.pen. este lovită de nulitate absolută
(Încheierea nr.17/15.04.2019, dosar nr.2592/40/2018/a1)
Hotărârea:
Prin încheierea nr.6 din data de 17.01.2019 pronunţată de judecătorul de cameră
preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani în dosar nr. ../a1, în temeiul art.345 şi art.346
alin.1 C.pr.pen., s-a constatat competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, a administrării
probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, privind rechizitoriul nr.2/P/2016 din 29
noiembrie 2018 al Direcţiei Naţională Anticorupţie, prin care a fost trimis în judecată, în stare
de libertate, inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea
de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 52
alin. (3) C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu modificările şi completările
ulterioare şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei.
Pentru a dispune astfel, judecătorul de cameră preliminară din cadrul instanţei de fond
a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 2/P/2016 din 29 noiembrie 2018 al Direcţiei Naţională Anticorupţie
a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii de
„participaţie improprie la infracţiunea de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
aceasta ori în numele ei”, prev. de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea
nr.78/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
S-a reţinut în sarcina inculpatului că, în perioada mai 2015 – septembrie 2015, în
calitatea sa de administrator al SC B. SRL, cu intenție, i-a ajutat și i-a înlesnit Unității
Administrativ Teritoriale Municipiul C., săvârșirea, fără vinovăție, a infracțiunii prev. de art.
18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000, în sensul că a întocmit și a pus la dispoziția acesteia,
înscrisuri false (facturile fiscale nr. 443/03.06.2015, nr. 469/09.09.2015, Rapoartele de
activitate nr. 131/03.06.2015 și nr. 178/09.09.2015, cu listele de prezență anexă aferente) prin
care a atestat în mod nereal prestarea unor servicii de cazare și masă în cadrul Contractului de
servicii nr. 11766/11.05.2015 încheiat între cele două entități, cu ocazia organizării a două
festivaluri multiculturale în municipiile D. şi C., în lunile mai 2015, respectiv septembrie 2015,
în cadrul proiectului ”Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în județele
C. D. şi E.” finanțat din fonduri nerambursabile europene prin programul .. – ”Promovarea
diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”, din cadrul
Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, cunoscând faptul că aceste documente sunt false și
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vor ajuta promotorul de proiect (UAT Mun. C.) să obțină din aceste fonduri, pe nedrept,
finanțarea nerambursabilă pentru cheltuieli declarate eligibile de către promotorul de proiect
operatorului de program, în sumă de 86.000 lei plus TVA (în total, 106.640 lei), compusă din
43.000 lei plus TVA (total 53.320 lei), pentru festivalul de la D. și 43.000 lei plus TVA (total
53.320 lei), pentru festivalul de la C,, în cadrul Contractului de finanțare nr. .. din 22.12.2014
încheiat cu Ministerul Culturii (operatorul de program), acesta din urmă autorizând plata doar
pentru suma de 53.320 lei (43.000 lei plus TVA 10.320 lei) reprezentând cheltuielile declarate
cu organizarea festivalului multiculturalității de la C., din luna septembrie 2015, sumă ce se
constituie ca prejudiciu în sarcina inculpatului A. în prezenta cauză.
S-a mai arătat că situaţia de fapt mai sus menţionată este susţinută din actele şi probele
administrate în cauză la urmărirea penală, cuprinse într-un volum al dosarului cauzei.
Totodată, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, la încadrarea juridică, la
profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la
trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.
La data de 21 decembrie 2018 i s-a comunicat inculpatului copia certificată a
rechizitoriului, aducându-i se la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul
de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris
cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către
organele de urmărire penală, iar la datele de 06 decembrie 2019 şi 10 decembrie 2018 s-a adus
la cunoştinţă potrivit disp. art. 344 alin.2 teza finală C.pr.pen. apărătorului desemnat din oficiu
pentru inculpat şi părţii civile Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului
Culturii, reprezentată de director, obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi
angaja un apărător şi termenul de 20 de zile, de la data comunicării, în care pot formula în scris
cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi
a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
De asemenea, s-a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către părţi ori de
apărătorii acestora şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.
Constatând că actul de sesizare a instanţei îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.328
C.pr.pen., iar administrarea probelor şi actelor de urmărire penală a fost efectuată cu respectarea
dispoziţiilor legale, în baza art.346 alin.1 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară de la
prima instanţă a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.2/P/2016 din 29
noiembrie 2018 al Direcţiei Naţională Anticorupţie şi a dispus începerea judecăţii cauzei ce
face obiectul rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată prin care a fost trimis în judecată,
în stare de libertate, inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la
infracţiunea de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prev.
de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu modificările şi
completările ulterioare.
Împotriva acestei încheieri, la data de 07.02.2019, a formulat contestaţie inculpatul
A., criticând-o pentru nelegalitate, pentru motivele formulate în scris şi susţinute oral cu
prilejul dezbaterilor de către apărătorul ales ale acestuia şi prin care a solicitat, în esenţă,
admiterea căii de atac promovate, desfiinţarea încheierii contestate şi trimiterea cauzei spre
rejudecare pentru refacerea procedurii camerei preliminare, argumentat de faptul că au fost
încălcate dispoziţiile art. 90 alin.1 lit.c C.pr.pen., respectiv dispoziţiile privind asistarea de către
avocat a suspectului sau inculpatului, atunci când asistenţa juridică este obligatorie, încălcare
care potrivit art.281 alin.1 lit.f C.pr.pen. atrage sancţiunea nulităţii absolute a actului îndeplinit
în aceste condiţii.
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Analizând încheierea contestată prin prisma motivelor invocate de inculpatul A. şi
a actelor şi lucrărilor dosarului, prezenţii judecători de cameră preliminară constată
următoarele:
Prin rechizitoriul nr.2/P/2016 din 29 noiembrie 2018 al Direcţiei Naţională Anticorupţie
– Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a
inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la infracţiunea de
folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prev. de art. 52
alin. (3) C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu modificările şi completările
ulterioare, constând în aceea că, în perioada mai 2015 – septembrie 2015, în calitatea sa de
administrator al SC B. SRL, cu intenție, i-a ajutat și i-a înlesnit Unității Administrativ
Teritoriale Municipiul C., săvârșirea, fără vinovăție, a infracțiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) din
Legea nr.78/2000, în sensul că a întocmit și a pus la dispoziția acesteia, înscrisuri false (facturile
fiscale nr. 443/03.06.2015, nr. 469/09.09.2015, Rapoartele de activitate nr. 131/03.06.2015 și
nr. 178/09.09.2015, cu listele de prezență anexă aferente) prin care a atestat în mod nereal
prestarea unor servicii de cazare și masă în cadrul Contractului de servicii nr. 11766/11.05.2015
încheiat între cele două entități, cu ocazia organizării a două festivaluri multiculturale în
municipiile C. şi D., în lunile mai 2015, respectiv septembrie 2015, în cadrul proiectului
”Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în județele C., D. şi E.” finanțat
din fonduri nerambursabile europene prin programul.– ”Promovarea diversității în cultură și
artă în cadrul patrimoniului cultural european”, din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009
– 2014, cunoscând faptul că aceste documente sunt false și vor ajuta promotorul de proiect
(UAT Mun. C.) să obțină din aceste fonduri, pe nedrept, finanțarea nerambursabilă pentru
cheltuieli declarate eligibile de către promotorul de proiect operatorului de program, în sumă
de 86.000 lei plus TVA (în total, 106.640 lei), compusă din 43.000 lei plus TVA (total 53.320
lei), pentru festivalul de la D. și 43.000 lei plus TVA (total 53.320 lei), pentru festivalul de la
C., în cadrul Contractului de finanțare nr. ..din 22.12.2014 încheiat cu Ministerul Culturii
(operatorul de program), acesta din urmă autorizând plata doar pentru suma de 53.320 lei
(43.000 lei plus TVA 10.320 lei) reprezentând cheltuielile declarate cu organizarea festivalului
multiculturalității de la C., din luna septembrie 2015, sumă ce se constituie ca prejudiciu în
sarcina inculpatului A. în prezenta cauză.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia penală sub nr. ... din
data de 4 decembrie 2018, în aceeaşi zi fiind creat dosar asociat nr. ../a1, pentru a fi efectuată
procedura de cameră preliminară, dosar în care, prin rezoluţie, s-a dispus efectuarea
comunicărilor conform art.344 alin.2 C.pr.pen., adresă la Baroul Botoşani pentru desemnarea
unui apărător din oficiu pentru inculpat şi s-a stabilit un termen de 20 de zile în care se pot
formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor sau a efectuării
actelor de către organele de urmărire penală.
Având în vedere că infracţiunea prev. de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art.18¹ alin.1
din Legea nr.78/2000 cu modificările şi completările ulterioare pentru care a fost trimis în
judecată inculpatul A. se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, în mod corect, judecătorul
de cameră preliminară de la prima instanţă, în temeiul art. 90 alin.1 lit. c C.pr.pen., a emis adresă
pentru desemnarea unui apărător din oficiu, în cauză fiind desemnat domnul avocat F., conform
delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 868 din data de 06.12.2018 aflată la fila 5
ds.2592/40/2018/a.1 şi f.81 ds. cont., delegaţie care a fost înmânată acestuia, cu semnătură de
primire de Baroul Botoşani la data de 07.12.2018, aspect ce rezultă din relaţiile comunicate de
această instituţie şi depuse la f.80 ds.cont..
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Cu toate acestea, din actele şi lucrările dosarului de cameră preliminară nu rezultă că
acestui apărător desemnat din oficiu pentru inculpat i-a fost adus la cunoştinţă stadiul în care se
afla dosarul şi termenul de 20 de zile în care poate formula în scris cereri şi excepţii conform
art.344 alin.3 C.pr.pen., deşi verificarea şi clarificarea unei atare situaţii revenea judecătorului
de cameră preliminară anterior pronunţării încheierii contestate, iar din relaţiile comunicate, la
solicitarea prezenţilor judecători de cameră preliminară, de către Tribunalul Botoşani – Secţia
penală, existente la fila 82 ds.cont., rezultă că în urma verificărilor efectuate în evidenţele
instanţei, inclusiv în sistemul ECRIS în dosarul nr..../a1 nu s-a formulat cerere de studiu a
dosarului.
În aceste condiţii, cum potrivit dispoziţiilor art.90 alin.1 lit.c C.pr.pen. asistenţa juridică
este obligatorie în cursul procedurii de cameră preliminară, în cauzele în care legea prevede
pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, cum este cazul şi în speţa
de faţă, judecătorii de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Suceava, constată că
apărarea inculpatului A. a fost doar formală. Practic aceasta a lipsit, încălcându-se astfel dreptul
la apărare al inculpatului, drept ce este prevăzut în art. 10 C.pr.pen..
Din perspectiva jurisprudenței europene asistenţa juridică trebuie să fie efectivă, iar
simpla desemnare a unui apărător din oficiu pentru inculpat, în contextul mai sus arătat, nu este
suficientă pentru a garanta o apărare concretă şi efectivă, autorităţilor judiciare revenindu-le
obligația de a-i asigura persoanei în cauza beneficiul efectiv al unui asemenea drept garantat.
Judecătorii de drepturi din cadrul instanţei de control judiciar mai reţin că potrivit
art.281 alin.1 lit.f C.pr.pen. încălcarea dispoziţiilor privind asistarea de către avocat a
suspectului sau inculpatului, atunci când asistenţa juridică este obligatorie, atrage sancţiunea
nulităţii absolute a actului îndeplinit cu încălcarea acestei dispoziţii, iar conform art.281 alin.4
lit.a C.pr.pen. încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) trebuie invocată
până la încheierea procedurii în cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul
urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare.
Or, coroborând dispoziţiile legale anterior menţionate, la situaţia concretă din speţa de
faţă, în temeiul art.347 alin.3 C.pr.pen. judecătorii de cameră preliminară urmează a admite
contestaţia formulată de inculpatul A., a desfiinţa, în totalitate, încheierea nr.6 din 17.01.2019
a Tribunalului Botoşani şi a trimite cauza judecătorului de cameră preliminară din cadrul
Tribunalului Botoşani – Secţia penală, spre rejudecarea camerei preliminare.
Cu ocazia rejudecării, judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă va proceda
la reluarea procedurii de cameră preliminară, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente,
inclusiv cu respectarea dreptului la apărare efectivă al inculpatului.
22. Termenul de introducere a cererii de revocare a suspendării executării sub
supraveghere a pedepsei închisorii. Termenul limită până la care se pot îndeplini integral
obligaţiile civile de către persoana condamnată la pedeapsa închisorii cu suspendare sub
supraveghere. Necesitatea verificării condiţiei relei credinţe cu ocazia soluţionării cererii
părţii civile de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei, motivat de
neexecutarea obligaţiilor.
Rezumat:
Dispoziţiile penale anterioare similare actualelor reglementări - art. 96 alin. 1 şi 2, art.
96 alin. 2 C.pr.pen., şi asupra cărora i s-a atras atenţia intimatului prin soluţia de condamnare
pronunţată sunt însă cele aplicabile în speţă raportat la Decizia Curţii Constituționale nr.
265/2014 şi art. 16 din Legea nr. 187/2012.
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Totodată, prin Decizia în interesul legii nr. 14/2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție
s-a stabilit că sesizarea instanței trebuie făcută înainte de expirarea termenului de încercare
chiar dacă judecarea cauzei are loc anterior sau ulterior acestei date, iar în considerentele
deciziei s-a arătat că cererea de revocare trebuie introdusă la un moment care poate să
evidențieze intenția condamnatului de a se sustrage de la executarea obligațiilor civile,
respectiv să demonstreze reaua-credință a acestuia, deoarece, din interpretarea per a contrario
a art. 84 teza finală din Codul penal anterior reiese că revocarea suspendării executării
pedepsei nu se poate dispune dacă persoana condamnată dovedește că neîndeplinirea
obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare nu s-a datorat relei sale credințe.
Prin urmare, este greșită opinia primei instanţe, în sensul că cererea de revocare a
suspendării formulată de către petent ar fi prematură, ca urmare a introducerii acesteia în
cursul termenului de încercare, întrucât până la momentul precizat în raport de prevederile
art. 583 alin. 2 C.pr.pen., condamnatul îşi poate executa obligațiile civile, deoarece ar însemna
că persoana condamnată ar beneficia de un termen de grație pentru executarea acestora egal
cu termenul de încercare. Acest lucru ar echivala cu recunoașterea unui drept neprevăzut de
lege și ar face ineficiente dispozițiile cuprinse în art. 81 alin. 5 și art. 861 alin. 4 C.pen. din
1969 coroborate cu art. 16 din Legea nr. 187/2012, potrivit cărora suspendarea executării
pedepsei nu atrage suspendarea măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în
hotărârea de condamnare.
Pe de altă parte, textul de lege menţionat de către prima instanţă, se referă la obligaţiile
impuse de legiuitor serviciului de probaţiune competent de a sesiza instanţa care a pronunţat
în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării ei, în ipoteza nerespectării obligaţiilor
civile stabilite prin hotărârea de condamnare, până la expirarea termenului prevăzut la art.93
alin.5 C.pen. actual şi nicidecum părţii civile interesate, cum este cazul în speţa de faţă.
Caracterul condiţionat şi deci provizoriu al suspendării sub supraveghere a executării
pedepsei durează cât termenul de încercare. La expirarea acestuia, situaţia se definitivează, în
sensul că încetează obligaţia de a executa atât pedeapsa principală, cât şi pedeapsa accesorie
şi eventualele pedepse complementare aplicate.
Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei la solicitarea părţii
civile presupune obligaţia instanţei de a analiza simultan pe de o parte dacă este vorba de o
suspendare a obligaţiilor civile impuse prin sentinţa de condamnare, iar pe de altă parte, în ce
măsură neîndeplinirea obligaţiilor s-a făcut cu rea credinţă.
(Decizia nr. 71 din 7 august 2019, dosar nr. 152/86/2019)
Hotărârea:
Prin sentința penală nr. 160 din data de 21.06.2019 pronunțată de Tribunalul Suceava,
în baza art. 583 alin. 2 C.pr.pen., a fost respinsă ca neîntemeiată, cererea de revocare a
suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii dispusă prin sentința penală
283/04.12.2014 a Tribunalului Suceava în dosar nr. .../86/2013, modificată şi rămasă definitivă
prin decizia Curţii de Apel Suceava nr. 166 / 23.02.2015, formulată de petentul A.
În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. a fost obligat petentul A. să plătească statului suma de
100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Conform art. 275 al. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare în cuantum de 313 lei,
reprezentând onorariul avocatului ... desemnat din oficiu pentru intimatul condamnat B.
(conform delegaţiei nr. 577/26.02.2019) au rămas în sarcina statului şi avansate din fondul
Ministerului Justiţiei în contul Baroului.
Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că prin cererea înregistrată pe rolul
Tribunalului Botoşani la data de 17.01.2019, sub nr. .../86/2019, petentul A. a solicitat revocarea
suspendării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului B. prin
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decizia penală nr. 166/23.02.2015 a Curţii de Apel Suceava în dosarul nr. .../86/2013, pentru
neîndeplinirea cu rea credinţă a obligaţiilor civile.
În motivarea cererii, petentul a precizat că în dosarul nr. .../86/20013 a avut calitatea de
parte vătămată, iar prin decizia nr. 166/215 a Curţii de Apel Suceava s-a dispus suspendarea
sub supraveghere a pedepsie de 3 ani închisoare aplicată inculpatului B. pe o perioadă de 5 ani,
termen care a început să curgă de la data de 23 februarie 2015. Prin aceeaşi decizie, inculpatul
a fost obligat să-i achite despăgubiri civile în sumă de 7.500 euro, însă obligaţia nu a fost
îndeplinită deşi au trecut 4 ani de atunci. A mai arătat petentul că reaua credinţă a condamnatului
este evidentă, deoarece deşi a dispus de mijloace materiale, acesta nu şi-a achitat obligaţia,
lăudându-se prin localitate că nu va achita niciodată despăgubirile.
Petentul A. a mai precizat că inculpatul B. a fost şi este şi în prezent încadrat în muncă
ca şi profesor, obţinând venituri care i-ar fi putut permite achitarea obligaţiilor civile, cu atât
mai mult cu cât a mai încasat şi restanţe salariale datorate profesorilor. De asemenea, în acest
interval de 4 ani acesta a achiziţionat un teren unde şi-a construit o locuinţă nouă, iar pentru a
induce în eroare creditorii a achiziţionat terenul pe numele soţiei sale C., după care a încheiat
cu aceasta un act de partaj voluntar prin care şi-a rezervat doar uzufructul viager.
În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile. art. 86/4 C.pen. 1969 şi art. 583 alin.
2 C.pr.pen.
În susţinerea cererii, petentul a depus la dosar copia deciziei penale nr. 166/2015 a Curţii
de Apel Suceava, solicitând totodată ca instanţa să ceară relaţii de la I.P.J., Primăria D. şi de la
locul de muncă al inculpatului, cu privire la veniturile realizate de acesta.
Prezent la prima instanţă, la termenul de judecată din data de 04.03.2019, intimatul
condamnat B. a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri pentru a dovedi că nu este de rea
credinţă, respectiv înscrisuri medicale care atestă faptul că a suferit un infarct, adeverinţă
medicală, scrisoare medicală de externare, un bilet de trimitere, publicaţie de vânzare
imobiliară, adrese de înfiinţare poprire, încheiere executare silită şi încheiere de stabilire
cheltuieli de executare, chitanţă depunere numerar la bancă pentru achitare rată, somaţie de la
executorul judecătoresc şi somaţie de la oraşul D., o adresă de înştiinţare poprire şi adresă de
înştiinţare privind înfiinţarea popririi. De asemenea, prezent fiind şi la termenele de judecată
din data de 01.04.2019 şi 06.05.2019 acesta a mai depus o serie de înscrisuri.
La solicitarea instanţei de fond, la dosarul cauzei a fost ataşată copia încheierii din data
de 14.05.2014 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. .../285/2014.
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a constatat următoarele:
Prin sentinţa penală nr. 283 din data de 04.12.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava în
dosarul nr. .../86/2013, a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 3 ani închisoare şi
interzicerea drepturilor civile, prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b C.pen. 1969, pe o perioadă
de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.
S-a făcut aplicarea art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, privind interzicerea drepturilor civile,
prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b C.pen. 1969.
În temeiul art. 81 C.pen. 1969, a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei de 3
ani închisoare, pe durata termenului de încercare de 5 ani, prev.de art. 82 C.pen. 1969 şi atrage
atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art. 83, 84 şi 85 C.pen. 1969.
Potrivit art.71 alin. 5 C.pen. 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării
pedepsei de 3 ani închisoare, s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii.
În baza art. 19 alin. 5 Cod proc. penală rap. la art. 1391 alin. 2 Cod civil, a fost obligat
inculpatul să plătească părţii vătămate A., cu domiciliul în .., suma de 15.000 Euro, cu titlu de
daune morale.
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Potrivit art. 19 alin. 5 Cod proc. penală rap. la art. 1392 Cod civil, a fost obligat
inculpatul să plătească părţii vătămate A., suma de 1.385 lei, reprezentând ½ din totalul
despăgubirilor civile (c/val expertiză, c/val tratament recuperare etc.)
Au fost respinse, ca nedovedite, pretenţiile civile formulate de partea vătămată A.,
privind obligarea inculpatului la plata sumei de 11.000 Euro, reprezentând beneficiul nerealizat
în perioada incapacităţii de muncă (100 Euro/zi).
Conform art. 313 alin. 1 din Legea nr. 195/2006, fost obligat inculpatul B. să plătească
Spitalului Judeţean de Urgenţă, suma de 1.406,66 lei, reprezentând ½ din cheltuielile de
spitalizare cu partea vătămată A.
În temeiul art. 276 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul să plătească părţii vătămate
suma de 500 lei, reprezentând ½ din cheltuielile judiciare (onorariu avocat ales).
În baza art. 118 lit. b C.pen. 1969, s-a confiscat de la inculpatul B. o bâtă de lemn de tip
baseball, confecționată artizanal, în lungime de 71,5 cm, cu capătul gros, având diametrul de 5
cm, vopsită în maro închis pe o lungime de 34 cm, predată la Camera de Corpuri Delicte din
cadrul Tribunalului Suceava – Secţia Penală la data de 20.XI.2013.
Potrivit art. 274 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul să plătească statului suma de
2.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare din timpul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti.
Prin decizia penală nr. 166 din 23.02.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în
dosarul nr. .../86/2013, s-au admis apelurile declarate de partea civilă A. şi de inculpatul B.
împotriva sentinţei penale nr. 283 din 4.12.2014 a Tribunalului Suceava, care a fost desfiinţată
în parte, şi în rejudecare:
În temeiul art. 86/1 şi art. 86/2 C.pen. din 1969 s-a suspendat sub supraveghere pedeapsa
de 3 ani închisoare aplicată inculpatului B., pe o perioadă de 5 ani care constituie termen de
încercare.
În temeiul art. 86/3 al. 1 C.pen. din 1969, s-a stabilit ca pe durata termenului de încercare
inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava, la datele
fixate de acesta;
b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă si orice
deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice si să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.
Obligaţiile prevăzute la punctele b, c şi d se comunică Serviciului de Probaţiune de pe
lângă Tribunalul Suceava.
S-a pus în vedere inculpatului disp. art. 86/4 rap. la art. 83 şi 84 C.pen. din 1969 privind
revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei infracţiuni
în termenul de încercare, în cazul neexecutării cu rea-credinţă a obligaţiilor civile, precum şi în
cazul nerespectării măsurilor de supraveghere menţionate mai sus.
În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 pe durata suspendării executării pedepsei
principale s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.
Totodată a fost redus cuantumul daunelor morale la care a fost obligat inculpatul către
partea civilă de la 15.000 euro la suma de 7500 de euro.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu erau contrare deciziei.
S-a avut în vedere de către prima instanţă că, potrivit noilor reglementări, disp. art. 583
alin. 2 C.pr.pen. prevăd că „Dacă, până la expirarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (5) din
Codul penal, condamnatul nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de
condamnare, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă
instanţă suspendarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror, de
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consilierul de probaţiune sau de partea interesată, până la expirarea termenului de
supraveghere”.
Potrivit art. 583 C.pr.pen., revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei
se poate dispune, la solicitarea organului de supraveghere, a procurorului sau a persoanei
interesate dacă în termenul prevăzut de art. 93 alin. 5 din Codul penal, condamnatul nu a
respectat obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
Potrivit art. 93 alin. 5 C.pen., condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligațiile
civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea
termenului de supraveghere.
În acest sens, s-a reţinut că este reglementată răspunderea persoanei în sarcina căreia
prin hotărârea penală i s-a impus îndeplinirea unei obligaţii civile, răspundere reglementată şi
în cuprinsul dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor potrivit
cărora persoana supravegheată, situaţie în care se află şi intimatul, este obligată să depună
dovada îndeplinirii obligaţiilor civile cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de
supraveghere, urmând ca organul de supraveghere, dacă constată că persoana supravegheată nu
a îndeplinit obligaţiile civile, să sesizeze instanţa de judecată.
Prin decizia penală nr. 166 din 23.02.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în
dosarul nr. .../86/2013, s-au admis apelurile declarate de partea civilă A. şi de inculpatul B.
împotriva sentinţei penale nr. 283 din 4.12.2014 a Tribunalului Suceava, care a fost desfiinţată
în parte, şi în rejudecare, în temeiul art. 86/1 şi art. 86/2 C.pen. din 1969 s-a dispus suspendarea
sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului B., pe o perioadă de 5 ani
care constituie termen de încercare.
Raportat la data deciziei penale nr. 166 din 23.02.2015 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava pronunţată în dosarul nr. .../86/2013, dată de la care s-a reţinut că începe să curgă
termenul de încercare de 5 ani în ceea ce îl priveşte pe inculpatul B., s-a constatat că acesta se
împlineşte în data de 22.02.2020, astfel că nu este în cauză împlinit termenul limită până la care
se pot îndeplini integral obligaţiile civile de către persoana supravegheată, acesta fiind
22.11.2019, motiv pentru care, în baza art. 583 alin. 2 C.pr.pen., instanţa de fond a respins, ca
neîntemeiată, cererea de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii
dispusă prin sentinţa penală 283/04.12.2014 a Tribunalului Suceava în dosar nr. .../86/2013,
modificată şi rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Suceava nr. 166 din 23.02.2015,
formulată de petentul A.
În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. a fost obligat petentul A. să plătească statului suma de
100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Împotriva acestei sentinţe a formulat contestație, în termen legal, petentul A.,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru motivele depuse în scris la dosar şi
susținute oral, cu prilejul dezbaterilor, de către apărătorul ales al acestuia, astfel cum apar
consemnate pe larg în partea introductivă a prezentei decizii.
În esenţă, s-a solicitat admiterea contestaţiei, desființarea sentinţei primei instanţei şi,
pe fond admiterea cererii de revocare a suspendării sub supraveghere, considerând că în mod
greșit, cererea sa a fost respinsă ca prematur introdusă.
Procedând la soluţionarea căii de atac formulată de petentul A. în raport de actele şi
lucrările dosarului, Curtea constată întemeiată contestația formulată, pentru următoarele
aspecte:
Ca şi chestiuni prealabile, Curtea constată, pe de o parte, că prima instanţă a respins, ca
neîntemeiată, cererea de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii
formulată de petent, în contextul în care intimatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani
închisoare, pedeapsă a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere în condiţiile art.86/1
şi 86/2 C.pen. din 1969, caz în care se pune problema legii penale aplicabile în speţă, iar pe de
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altă parte în argumentarea acestei soluţii a reţinut că cererea a fost prematur introdusă, termenii
folosiţi fiind în contradicţie evidentă.
Sub aspectul dispoziţiilor legale incidente, Curtea reaminteşte că în conformitate cu
reglementările legale în vigoare, potrivit art. 96 alin. 1 C.pr.pen., dacă pe parcursul termenului
de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere
sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune
executarea pedepsei.
Potrivit alin. 2 al aceluiași articol, revocarea suspendării executării pedepsei nu intervine
atunci când persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să îndeplinească obligațiile
impuse.
Dispozițiile art. 92 alin. 2 C.pr.pen., prevăd că termenul de supraveghere se calculează
de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea sub supraveghere a rămas
definitivă.
Dispoziţiile penale anterioare similare actualelor reglementări redate, şi asupra cărora i
s-a atras atenţia intimatului prin soluţia de condamnare pronunţată sunt însă cele aplicabile în
speţă raportat la Decizia Curţii Constituționale nr.265/2014 şi art. 16 din Legea nr. 187/2012.
Totodată, prin Decizia în interesul legii nr. 14/2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție
s-a stabilit că sesizarea instanței trebuie făcută înainte de expirarea termenului de încercare chiar
dacă judecarea cauzei are loc anterior sau ulterior acestei date, iar în considerentele deciziei sa arătat că cererea de revocare trebuie introdusă la un moment care poate să evidențieze intenția
condamnatului de a se sustrage de la executarea obligațiilor civile, respectiv să demonstreze
reaua-credință a acestuia, deoarece, din interpretarea per a contrario a art. 84 teza finală din
Codul penal anterior reiese că revocarea suspendării executării pedepsei nu se poate dispune
dacă persoana condamnată dovedește că neîndeplinirea obligațiilor civile stabilite prin
hotărârea de condamnare nu s-a datorat relei sale credințe.
Prin urmare, este greșită opinia primei instanţe, în sensul că cererea de revocare a
suspendării formulată de către petent ar fi prematură, ca urmare a introducerii acesteia în cursul
termenului de încercare, întrucât până la momentul precizat în raport de prevederile art. 583
alin. 2 C.pr.pen., condamnatul îşi poate executa obligațiile civile, deoarece ar însemna că
persoana condamnată ar beneficia de un termen de grație pentru executarea acestora egal cu
termenul de încercare. Acest lucru ar echivala cu recunoașterea unui drept neprevăzut de lege
și ar face ineficiente dispozițiile cuprinse în art. 81 alin. 5 și art. 861 alin. 4 C.pen. din 1969
coroborate cu art. 16 din Legea nr. 187/2012, potrivit cărora suspendarea executării pedepsei
nu atrage suspendarea măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărârea de
condamnare.
Pe de altă parte, textul de lege menţionat de către prima instanţă, se referă la obligaţiile
impuse de legiuitor serviciului de probaţiune competent de a sesiza instanţa care a pronunţat în
primă instanţă suspendarea, în vederea revocării ei, în ipoteza nerespectării obligaţiilor civile
stabilite prin hotărârea de condamnare, până la expirarea termenului prevăzut la art.93 alin.5
C.pen. actual şi nicidecum părţii civile interesate, cum este cazul în speţa de faţă.
În concret, se constată că prin sentința penală nr. 283 din data de 04.12.2014 pronunţată
de Tribunalul Suceava în dosarul nr. ../86/2013, modificată prin decizia penală nr. 166 din
23.02.2015 a Curţii de Apel Suceava, a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 3 ani
închisoare şi interzicerea drepturilor civile, prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b C.pen. 1969,
pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei
principale, iar în temeiul art. 86/1 şi art. 86/2 C.pen. din 1969 s-a dispus suspendarea sub
supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului B., pe o perioadă de 5 ani care
constituie termen de încercare şi care a început să curgă de la data rămânerii definitive a
hotărârii de condamnare, respectiv 23.02.2015 urmând a se împlini în data de 22.02.2020.
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În atare situaţie, se observă că sesizarea contestatorului A. a fost făcută la data de
17.01.2019, deci în cadrul termenului de încercare, la momentul la care acesta a apreciat,
raportat la demersurile efectuate până atunci, că poate să evidențieze intenția condamnatului
intimat de a se sustrage de la executarea obligațiilor civile, dar înainte de încetarea termenului
de încercare.
Caracterul condiţionat şi deci provizoriu al suspendării sub supraveghere a executării
pedepsei durează cât termenul de încercare. La expirarea acestuia, situaţia se definitivează, în
sensul că încetează obligaţia de a executa atât pedeapsa principală, cât şi pedeapsa accesorie şi
eventualele pedepse complementare aplicate.
În ce privește condițiile privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării
pedepsei, Curtea reţine că aceasta se dispune în situația în care se reține o neexecutare cu reacredință a obligațiilor civile stabilite prin hotărâre până la expirarea termenului de
supraveghere. Prin urmare, la soluționarea cererii de revocare a suspendării executării sub
supraveghere a pedepsei, instanța este chemată să analizeze, pe de-o parte, dacă în cauză este
vorba de o nerespectarea a obligațiilor civile impuse prin sentința de condamnare, iar pe de altă,
în ce măsură neîndeplinirea acestor obligații s-a făcut cu rea-credință.
Reaua-credinţă a condamnatului B. nu se prezumă, ci trebuie dovedită, ceea ce
presupune ca acest condamnat să dispună de mijloacele materiale, dar să refuze în mod
nejustificat să plătească despăgubirile stabilite în sarcina sa.
În aceste condiții, instanța de control judiciar constată că era utilă verificarea de către
prima instanţă a existenței sau inexistenței elementului relei-credințe a condamnatului în
neîndeplinirea obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, motiv pentru care,
Curtea, va admite contestaţia formulată de petentul A., va desfiinţa, în totalitate, sentinţa penală
nr.160 din 21.06.2019 a Tribunalului Suceava contestată şi va trimite cauza spre rejudecare
aceleiaşi instanţe.
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