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1. Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a ipotecii conform art.
405 alin. (1) teza I din Codul de procedură civilă 1865.
Stingerea ipotecii pe cale accesorie ca urmare a stingerii obligaţiei principale conform art.
1800 alin. (1) pct. 1 din Codul civil 1864.
Termenul de 15 ani reglementat de art. 1786 din Vechiul Cod civil este un termen de
conservare a efectelor inscripţiei ipotecare şi nu un termen de prescripţie a dreptului de a cere
executarea silită a ipotecii.
Rezumat:
Termenul de prescripţie a dreptului de ipotecă rezultând din contractul de împrumut
încheiat la data de 25.05.2006 este reglementat de dispoziţiile art. 405 alin. 1 teza I din Codul de
procedură civilă de la 1865, şi nu de dispoziţiile art. 405 alin. 1 teza a II-a din acelaşi act normativ.
Dispoziţiile art. 405 alin. 1 teza a II-a de la 1865 au caracterul unor dispoziţii speciale, derogatorii
de la norma generală cuprinsă în art. 405 alin. I teza I, astfel că sunt de strictă interpretare,
referindu-se în mod clar doar la titlurile obţinute în urma exercitării unei acţiuni civile având ca
obiect valorificarea unui drept real asupra unui imobil.
Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a obligaţiei principale nu stinge obligaţia.
Însă, în contextul în care a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită a obligaţiei
principale, dreptul de ipotecă, care a fost instituit tocmai pentru garantarea executării acestei
obligaţii, nu mai poate fi pus în executare, regimul juridic al dreptului de ipotecă în reglementarea
Vechiului Cod civil, neputând fi disociat de regimul dreptului personal de creanţă căruia îi este
ataşat. Dreptul de ipotecă conferă creditorului dreptul de a urmări bunul în mâinile oricui s-ar afla
pentru satisfacerea creanţei sale. Însă, în contextul în care nu mai poate obţine executarea silită a
creanţei, este evident că nu mai poate urmări silit nici bunul care avea menirea de a garanta această
executare.
Termenul de 15 ani reglementat de art. 1786 Cod civil nu este un termen de prescripţie
pentru executarea silită a contractului de ipotecă, ci este termenul de conservare a efectelor
înscrierii iniţiale a ipotecii. Dacă înscrierea nu este reînnoită înainte de expirarea termenului de
15 ani, aceasta se perimă, ceea ce însemna că îşi pierde efectul de opozabilitate faţă de terţi şi
rangul de preferinţă, dar nu are niciun efect în privinţa prescripţiei dreptului de a cere executarea
silită.
(Decizia nr. 79 din 8 aprilie 2021, dosar nr. 2924/314/2019)
Hotărârea:
Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava sub nr. .../314/2019 din data
de 20.03.2019, reclamanţii A. şi B. au solicitat în contradictoriu cu pârâtul C., ca prin hotărârea ce
se va pronunţa să se constate intervenită prescripţia dreptului de a cere executarea silită, precum şi
a dreptului material la acţiune privind restituirea sumei de 16.000 lei, fără dobândă, cu titlu de
împrumut şi a penalităţilor aferente, conform contractului de împrumut garantat cu ipotecă
autentificat sub nr. ... din 25.05.2006 la Biroul Notarului Public ...; să se dispună radierea ipotecii
înscrisă în favoarea pârâtului prin încheierea nr. 8313/31.05.2006 asupra imobilului proprietatea
reclamanţilor, constând în suprafaţa de 1242 m.p. teren curţi construcţii, împreună cu construcţia
C1 - casă şi şură cu grajd - C2, situate în intravilanul comunei D., identic cu parcela nr. 1 CC a
corpului de proprietate nr. 416 înscrisă în C.F. nr. 31002 a comunei cadastrale D. (nr. vechi 201),
sub nr. CAD:416, 416-C1, 416-C2.
Prin sentința civilă nr. 5762/23.12.2019, Judecătoria Suceava a admis în parte cererea
privind pe reclamanţii A. şi B. şi pe pârâtul C.; a constatat ca fiind prescris dreptul de a cere
executarea silită a contractului de împrumut autentificat sub nr. ../2006 de B.N.P. .. şi a dispus
radierea ipotecii înscrisă în favoarea pârâtului în CF nr. 31002 D. (nr. vechi CF 201) pentru imobilul
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în suprafaţă de 1242 m.p. teren curţi construcţii împreună cu construcţia CI casă şi şura cu grajd C2
situate în intravilanul comunei D.; a respins în rest cererea ca nefondată.
Împotriva acestei sentințe pârâtul a formulat apel, solicitând admiterea acestuia, anularea
sau, după caz, schimbarea hotărârii atacate, iar în subsidiar, casarea în totalitate şi trimiterea spre
rejudecare la prima instanţă.
Prin decizia civilă nr. 1183 din 20.11.2020, Tribunalul Suceava a admis apelul formulat de
pârât; a schimbat în parte sentinţa civilă nr. 5762/23.12.2019 a Judecătoriei Suceava, în sensul că a
respins ca nefondată acţiunea, având ca obiect constatarea prescrierii dreptului la acţiunea ipotecară
+ radiere ipotecă; a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii, în motivarea căruia au arătat
următoarele:
Decizia recurată a fost dată cu aplicarea greşită a legii şi cu încălcarea regulilor de procedură
a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, în cauză fiind incidente motivele de casare prevăzute
de art. 488 pct. 5 şi 8 cod procedură civilă.
Instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit dispoziţiile art. 405 cod procedură civilă
anterior, reţinând fără temei că dreptul de a cere executarea silită a ipotecii instituite în favoarea
pârâtului prin contractul autentificat sub nr. 2498/2006 este supus prescripţiei extinctive în termenul
de 10 ani prevăzut de art. 405 alin. 1 teza a doua cod procedură civilă anterior, iar nu în termenul de
3 ani prevăzut de art. 405 alin. 1 teza întâi din acelaşi act normativ.
Dezlegarea instanţei de apel cu privire la durata termenului de prescripţie a dreptului de a
cere executarea silită a ipotecii a fost argumentată prin prisma faptului că în cazul dreptului de
ipotecă nu ar fi aplicabilă regula accesorium sequitur principale (prin prisma căreia termenul de
prescripţie extinctivă a dreptului de a cere executarea silită a contractului de împrumut ar fi aplicabil
şi contractului accesoriu de ipotecă), regulă care, în opinia tribunalului ar fi înlăturată de caracterul
special al reglementării cuprinse în art. 405 Cod procedură civilă anterior şi de principiul specialia
generalibus derrogant dar şi prin prisma faptului că sintagma "titluri emise în materia acţiunilor reale
imobiliare" din cuprinsul art. 405 alin. 1 teza a doua cod procedură civilă anterior ar viza orice titlu
în materie imobiliară, iar nu numai hotărârile pronunţate în materia acţiunilor reale imobiliare.
Aceste statuări sunt nelegale, fiind consecinţa greşitei interpretări a dispoziţiilor art. 405 Cod
procedură civilă anterior.
Astfel, potrivit reglementării exprese din cuprinsul textului de lege sus menţionat, termenul
de prescripţie de 10 ani este aplicabil în cazul "titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare".
Dacă instanţa de apel a reţinut că norma sus menţionată este o normă specială, derogatorie,
care instituie o excepţie de la regulile generale privind prescripţia extinctivă consacrate, la momentul
naşterii dreptului de a cere executarea silită, de Decretul nr. 167/1958, atunci instanţa trebuia să facă
şi aplicarea principiului de drept excepţia est strictissimae interpretationis (excepţia este de strictă
interpretare), principiu consacrat expres de art. 10 cod civil, potrivit căruia legile care derogă de la
o dispoziţie generală se aplică numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege. În temeiul
principiului sus menţionat, legea specială (în speţă art. 405 alin. 1 cod procedură civilă anterior) este
de strictă interpretare, nu este susceptibilă de extrapolare şi nu poate fi aplicată prin analogie, ceea
ce înseamnă că dispoziţia de excepţie, derogatorie nu poate fi aplicată altor ipoteze decât cele expres
prevăzute în cuprinsul său.
Modul în care instanţa de apel a interpretat dispoziţia cuprinsă în art. 405 alin. 1 teza a doua
cod procedură civilă anterior nesocoteşte în mod evident principiul potrivit căruia excepţiile sunt de
strictă interpretare în condiţiile în care, deşi a evocat caracterul de excepţie, derogatoriu al acestei
dispoziţii, tribunalul a extins sfera ei de aplicare de la "titlurile emise în materia acţiunilor reale
imobiliare" la orice titlu în materie imobiliară, cu motivarea că nu trebuie să se facă distincţie între
cele două categorii de titluri din moment ce ele au aceeaşi finalitate. în mod evident însă, această
motivare este nelegală întrucât interdicţia aplicării legii speciale prin analogie este una absolută şi
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nu poate fi înlăturată pe considerente de ordin teleologic (care vizează scopul reglementării
respective).
Noţiunea de "titluri emise în materia acţiunilor reale imobiliare" din cuprinsul art. 405 alin.
1 teza a doua Cod procedură civilă anterior se referă în mod neîndoielnic la acele titluri/hotărâri
judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiuni având ca finalitate valorificarea unui drept real sau
apărarea posesiei unui bun, cum sunt cererea în revendicare (prin care se află dreptul de proprietate),
cererea confesorie (prin care se apără un dezmembrământ al dreptului de proprietate), cererea prin
care se apără un drept real accesoriu, în această noţiune neputând fi incluse titlurile în materie
imobiliară de natura contractelor autentice din moment ce asemenea titluri nu pot fi asociate în mod
necesar unor acţiuni reale imobiliare, ele fiind susceptibile de executare silită fără ca titularul
dreptului real să fie nevoit să se adreseze în prealabil instanţei de judecată pentru recunoaşterea/
valorificarea acelui drept.
Relevantă din perspectiva sferei de aplicare a reglementării cuprinse în art. 405 alin. 1 teza
a doua cod procedură civilă anterior este şi împrejurarea că noua reglementare din cuprinsul art. 706
alin. 1 din Legea nr. 134/2010 privind noul cod de procedură civilă nu mai preia noţiunea de "titlu
emis în materia acţiunilor reale imobiliare", ci se referă la "titluri emise în materia drepturilor reale",
această nouă reglementare care nu este însă aplicabilă în cauză, justificând, într-adevăr, aplicarea
termenului de prescripţie de 10 ani tuturor titlurilor ce consfinţesc drepturi reale, indiferent dacă ele
sunt materializate prin hotărâri judecătoreşti de soluţionare a unor acţiuni reale, prin contracte
autentice sau prin alte tipuri de titluri executorii.
Pe de altă parte, fără nici o justificare a reţinut tribunalul că nu ar exista o deosebire reală, ci
doar una aparentă între norma cuprinsă în art. 405 alin. 1 teza a doua cod procedură civilă anterior
şi cea cuprinsă în art. 706 alin. l din noul cod de procedură civilă. Contrar acestei aprecieri, distincţia
dintre cele două norme este una clară şi reală şi rezultă din folosirea unor sintagme ce definesc
domenii de aplicare diferite ("titluri în materia acţiunilor reale imobiliare" şi "titluri în materia
drepturilor reale"), iar această distincţie evidenţiază o schimbare a concepţiei legislative în sensul
extinderii domeniului de aplicare a termenului de prescripţie de 10 ani la toate titlurile care
consfinţesc drepturi reale, indiferent dacă ele au fost obţinute prin soluţionarea unor acţiuni reale
sau sunt materializate prin acte autentice ori prin alte înscrisuri cu caracter executoriu şi indiferent
dacă este vorba despre drepturi reale mobiliare sau imobiliare (aceasta în contextul în care
reglementarea anterioară se referea strict la domeniul acţiunilor reale imobiliare).
Prin urmare, nu există nici un temei pentru a se reţine că dispoziţiile art. 405 alin. 1 teza a
doua din codul de procedură civilă anterior ar fi aplicabile tuturor titlurilor emise în materia
drepturilor reale imobiliare, iar nu doar celor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, aşa cum
prevede expres norma în discuţie, concluzia contrară a instanţei de apel fiind consecinţa extinderii
nejustificate, printr-o analogie interzisă expres de dispoziţiile art. 10 cod civil, a sferei de aplicare a
textului de lege sus menţionat.
Pe cale de consecinţă, având în vedere faptul că actul juridic prin care a fost instituită ipoteca
în favoarea pârâtului nu face parte din categoria "titlurilor emise în materia acţiunilor reale
imobiliare", faptul că ipoteca are caracter accesoriu în raport de creanţa principală pentru garantarea
căreia a fost instituită, precum şi principiul "accesorium sequitur principale", se impunea a se reţine
că dreptul de a cere executarea silită atât în privinţa obligaţiei principale de restituire a
împrumutului, cât şi în privinţa ipotecii accesorii este supus prescripţiei extinctive în termenul de 3
ani prevăzut de art. 405 alin. 1 teza întâi cod procedură civilă anterior şi că, în raport de data
scadenţei înscrisă în contractul autentificat sub nr. 2498/2006 (respectiv 30 septembrie 2006), acest
termen s-a împlinit la data de 30 septembrie 2009.
În subsidiar, chiar dacă ar fi corectă statuarea instanţei de apel privind incidenţa termenului
de prescripţie de 10 ani în privinţa dreptului de a cere executarea silită a ipotecii, în mod greşit a
refuzat tribunalul să soluţioneze pretenţia având ca obiect constatarea prescripţiei dreptului de a cere
executarea silită din perspectiva acestui termen, cu motivarea că atât acţiunea introductivă, cât şi
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analiza primei instanţe s-au raportat doar la termenul de prescripţie de 3 ani, că în apel nu pot fi
invocate alte motive decât cele care au fost arătate în faţa primei instanţe, în motivarea apelului şi
în întâmpinare şi nici nu se poate schimba cauza cererii de chemare în judecată şi că analizarea
cauzei în apel din perspectiva termenului de 10 ani ar surprinde în mod nepermis adversarul şi ar
conduce la încălcarea dreptului său la apărare.
Din perspectiva acestei critici, esenţial este faptul că, în mod necontestat, termenul de
prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a început să curgă, atât în ceea ce priveşte creanţa
principală, cât şi în ceea ce priveşte garanţia accesorie (ipoteca), la data de 30 septembrie 2006 (data
scadenţei obligaţiei de restituire), sub imperiul codului de procedură civilă anterior şi că, potrivit
art. 201 din Legea nr. 71/2011, regimul juridic al prescripţiei este supus dispoziţiilor legale sub
imperiul cărora prescripţia a început să curgă, respectiv dispoziţiilor art. 405 şi urm. cod procedură
civilă anterior şi ale Decretului nr. 167/1958.
Dispoziţiile art. 405 - art.405 ind. 3 cod procedură civilă anterior reglementează doar durata
termenelor de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, respectiv cauzele de suspendare,
întrerupere şi repunere în termen pentru o astfel de prescripţie, fără a reglementa şi regimul juridic
al prescripţiei din perspectiva modului în care poate fi invocată şi a subiecţilor procesuali care o pot
invoca, aşa încât, sub acest din urmă aspect, dispoziţiile codului de procedură civilă anterior se
completează cu dispoziţiile de drept comun în vigoare la data la care a început să curgă prescripţia
în cauzat de faţă, respectiv cu prevederile Decretului nr. 167/1958.
În conformitate cu art. 18 din Decretul nr. 167/1958, instanţa judecătorească şi organul
arbitral sunt obligate ca, din oficiu, să cerceteze dacă dreptul la acţiune sau la executarea silită este
prescris. În raport de această reglementare, prescripţia reglementată de art. 405 cod procedură civilă
anterior şi de Decretul nr. 167/1958 este de ordine publică, ea putând fi invocată atât de părţi, cât şi
de instanţă, care are obligaţia de a examina această chestiune din oficiu, în orice stadiu al pricinii,
aceasta mai ales că, potrivit art. 479 alin. 1 teza finală cod procedură civilă, motivele de ordine
publică pot fi invocate şi din oficiu în apel.
Pe de altă parte, potrivit art. 22 alin. 2 şi 4 cod procedură civilă, cu privire la situaţia de fapt
şi motivarea în drept pe care părţile o invocă, judecătorul este în drept să ceară explicaţii, să pună în
dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere
sau întâmpinare, el fiind cel care dă sau restabileşte calificarea juridică a faptelor, chiar dacă părţile
le-au dat o altă denumire.
Faţă de faptul că cererea introductivă a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 405 cod
procedură civilă anterior, fără a se face referire expresă la art. 405 alin. 1 teza întâi, care a fost evocat
doar în cadrul motivării în fapt, faţă de caracterul imperativ, de ordine publică, al normelor ce
guvernează regimul prescripţiei extinctive incidente în cauză, dar şi faţă de dispoziţiile art. 18 din
Decretul nr. 167/1958, art. 22 alin. 2 şi art. 479 alin. 1 teza finală cod procedură civilă, instanţa de
apel avea obligaţia să pună în discuţie, din oficiu, natura termenului de prescripţie a dreptului de a
cere executarea silită aplicabil în speţă, respectiv durata acestuia (3 ani sau 10 ani), să stabilească
dacă sunt incidente dispoziţiile art. 405 alin. 1 teza întâi sau cele ale art. 405 alin. 1 teza a doua cod
procedură civilă anterior, iar apoi să analizeze cauza pe fond din perspectiva calificării juridice pe
care a înţeles să o dea termenului de prescripţie aplicabil.
Dispoziţiile art. 478 cod procedură civilă nu erau de natură a înlătura obligaţia instanţei de
apel de a proceda în acest mod din moment ce textul art. 479 alin. 1 teza finală cod procedură civilă
consacră o excepţie de la principiul "tantum devolutum quantum judicatum", permiţând instanţei de
apel să invoce din oficiu motivele de ordine publică, cum sunt şi cele referitoare la prescripţia
reglementată de art. 405 şi urm. cod procedură civilă anterior, iar dreptul la apărare al părţilor este
respectat într-o astfel de ipoteză prin punerea în discuţia lor contradictorie a calificării juridice
corecte a duratei termenului de prescripţie şi prin acordarea posibilităţii de a-şi exprima punctul de
vedere cu privire la această chestiune.

5

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

În raport de toate aceste argumente, instanţa de apel trebuia să pună în discuţia părţilor
corecta calificare a termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită aplicabil în cauză
(ca fiind de 3 ani sau de 10 ani), iar apoi, în măsura în care a apreciat că termenul incident este de
10 ani, să analizeze în substanţa sa pretenţia dedusă judecăţii din perspectiva acestui termen şi să
constate că, în raport de data scadenţei, el s-a împlinit la 30 septembrie 2016, substituind în mod
corespunzător motivarea soluţiei de admitere a acţiunii sub aspectul prescripţiei dreptului de a cere
executarea silită.
Neprocedând în acest mod, instanţa de apel a încălcat dispoziţiile imperative, de ordine
publică ale art. 18 din Decretul nr. 167/1958, art. 22 alin. 2 şi art. 479 alin. 1 teza finală cod
procedură civilă, iar această încălcare este sancţionată cu nulitatea potrivit art. 174 alin. 2 rap. la art.
176 pct. 6 cod procedură civilă, fapt ce atrage incidenţa motivului de casare prev. de art. 488 pct. 5
cod procedură civilă.
În mod nelegal a reţinut instanţa de apel că ipoteca instituită prin actul juridic dedus judecăţii
nu s-a stins în condiţiile art. 1800 pct. 1 Cod civil anterior, această concluzie fiind greşit argumentată
prin prisma dispoziţiilor art. 1 şi art. 20 din Decretul nr. 167/1958, din care tribunalul a dedus că
prescripţia extinctivă nu stinge dreptul subiectiv de creanţă al creditorului şi obligaţia corelativă, ci
doar dreptul la acţiune în sens material.
Contrar statuării sus menţionate, potrivit art. 1800 pct. 1 cod civil anterior, care sunt
aplicabile actului juridic accesoriu de instituire a ipotecii în raport de disp. art. 102 din Legea nr.
71/2011, ipotecile se sting prin stingerea obligaţiei principale, iar potrivit art. 1091 din acelaşi cod,
care sunt aplicabile în speţă tot prin prisma art. 102 din Legea nr. 71/2011, obligaţiile se sting prin
plată, prin novaţiune, prin remitere voluntară, prin compensaţie, prin confuziune, prin pierderea
lucrului, prin anulare sau resciziune, prin efectul condiţiei rezolutorii şi prin prescripţie.
Prin urmare, textul art. 1091 teza finală cod civil anterior consacră în mod explicit stingerea
obligaţiei prin prescripţie, iar în raport de faptul că art. 1800 alin. 1 pct. 1 cod civil anterior vorbeşte
despre "stingerea obligaţiei principale" în cauză interesează dispoziţiile legale care reglementează
stingerea obligaţiilor (art. 1091 cod civil anterior), iar nu cele care reglementează stingerea dreptului
la acţiune în sens material (Decretul nr. 167/1958), la care în mod greşit s-a raportat instanţa de apel
pentru a verifica dacă obligaţia principală corelativă dreptului de creanţă garantat cu ipotecă s-a
stins sau nu.
De menţionat este faptul că dispoziţiile art. 1091 cod civil nu au fost abrogate prin Decretul
nr. 167/1958 întrucât, în conformitate cu disp. art. 26 din acest act normativ, la data intrării sale în
vigoare au fost abrogate orice dispoziţii legale contrare, cu excepţia celor care stabileau termene de
prescripţie mai scurte. Cum însă Decretul nr. 167/1958 nu cuprinde dispoziţii exprese decât în ceea
ce priveşte stingerea dreptului material la acţiune, nu şi în ceea ce priveşte materia reglementată de
art. 1091 cod civil anterior (stingerea obligaţiilor), acest din urmă text nu poate fi considerat abrogat
prin efectul art. 26 din Decretul nr. 167/1958.
De altfel, chiar şi în raport de reglementarea Decretului nr. 167/1958, doctrina juridică a
statuat că în cazul în care prescripţia operează de drept , precum şi atunci când beneficiarul
prescripţiei împlinite opune, pe cale de acţiune sau excepţie, prescripţia câştigată, obligaţia ce
rezultă din actul/faptul juridic este stinsă, dar între părţi se naşte un raport juridic natural, lipsit de
sancţiunea dreptului la acţiune şi, evident, şi de accesoriile obligaţiei perfecte care s-a stins prin
prescripţie (Marian Nicolae - Prescripţia extinctivă - pag. 585).
Prin prisma argumentelor expuse anterior, precum şi prin prisma faptului că, în mod
necontestat, în privinţa obligaţiei principale de restituire a împrumutului termenul de prescripţie de
3 ani s-a împlinit la data de 30 septembrie 2009 (aspect neinfirmat de instanţa de apel), se impunea
a se reţine că, în conformitate cu disp. 1091 teza finală cod civil anterior, această obligaţie principală
s-a stins, iar în conformitate cu disp. art. 1800 pct. 1 din acelaşi cod stingerea obligaţiei principale
atrage şi stingerea ipotecii accesorii.
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În ceea ce priveşte caracterul accesoriu al dreptului de ipotecă în raport cu dreptul subiectiv
de creanţă principal, acesta este incontestabil reglementat de dispoziţiile codului civil anterior care,
spre deosebire de noul cod civil, nu cuprindea dispoziţii derogatorii care să reglementeze
supravieţuirea dreptului de ipotecă după stingerea prin prescripţie a dreptului principal şi nici
posibilitatea transmiterii dreptului de ipotecă separat de creanţa principală, ci, dimpotrivă, prevedea
în mod expres că ipoteca nu poate supravieţui stingerii obligaţiei principale (art. 1800 pct. 1 cod
civil anterior).
În mod greşit a reţinut tribunalul că noua reglementare a codului civil referitoare la contractul
de ipotecă - care nuanţează accesorialitatea ipotecii faţă de actul juridic principal şi stabileşte expres
că prescripţia dreptului la acţiune privind creanţa principală nu atrage şi stingerea dreptului de
ipotecă- ar reflecta o simplă clarificare a problemelor de interpretare din legislaţia anterioară în
legătură cu termenul în care poate fi exercitat dreptul de ipotecă pentru că în realitate această nouă
reglementare consacră o schimbare a concepţiei legislative anterioare cu privire la relaţia de
accesorialitate dintre creanţa principală şi dreptul de ipotecă.
Această concluzie este confirmată chiar de considerentele deciziei nr. 60/2017 a ÎCCJ completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care se reţine expressis verbis că "noua
reglementare aduce mutaţii considerabile în ceea ce priveşte accesorialitatea ipotecii" (paragraful
97 din decizie).
Aşa fiind, dispoziţiile noului cod civil, care nu sunt aplicabile în speţă, nu pot constitui
argumente de natură să înlăture concluzia caracterului accesoriu al ipotecii faţă de creanţa
principală, care era reglementat de codul civil anterior, astfel că nu există nici un temei pentru
înlăturarea susţinerilor privind stingerea ipotecii ca efect al stingerii obligaţiei principale prin
prescripţie.
De altfel, în sensul celor arătate s-a pronunţat recent şi ÎCCJ prin decizia nr. 59 din 16
ianuarie 2020, prin care a fost confirmată soluţia de radiere a unei ipoteci ca efect al prescripţiei
creanţei principale, în considerentele acestei decizii reţinându-se că prin încetarea efectelor
contractului de ipotecă, consecinţă a imposibilităţii executării sale silite ca efect al prescripţiei, a
încetat şi temeiul menţinerii acestui drept în cartea funciară şi că, drept consecinţă a prescripţiei
dreptului de a cere executarea silită a contractului de ipotecă în termenul de 3 ani aplicabil în speţă,
nu se mai justifică menţinerea înscrierii din cartea funciară referitoare la ipotecă întrucât scopul
instituirii ipotecii a fost acela de a garanta executarea silită a obligaţiei pe care o vizează, iar în
condiţiile în care nici contractul de împrumut, nici cel de ipotecă nu mai pot fi executate silit soluţia
de radiere a ipotecii este justificată.
În aceste condiţii, faţă de faptul că, în mod incontestabil, obligaţia principală s-a stins prin
prescripţie în temeiul art. 1091 cod civil anterior, iar ipoteca, la rândul ei, s-a stins prin efectul disp.
art. 1800 pct. 1 din acelaşi cod, soluţia de respingere a capătului de cerere având ca obiect radierea
ipotecii este vădit nelegală.
Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 488 pct. 5, 8, art. 498 cod procedură civilă, solicită
admiterea recursului, casarea deciziei recurată şi, în rejudecare, respingerea apelului ca nefondat.
În temeiul art. 453 cod procedură civilă, solicită şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor
de judecată din apel şi recurs.
În drept, au invocat disp. art. 483 şi urm., art. 488 pct. 5, 8, art. 498 cod procedură civilă, art.
405 alin. 1 cod procedură civilă anterior, art. 10 cod civil, art. 18 şi 26 din Decretul nr. 167/1958,
art. 22 alin. 2 şi art. 479 alin. 1 teza finală cod procedură civilă, art. 1800 alin. 1 pct. 1 rap. la art.
1091 cod civil anterior, art. 102 din Legea nr. 71/2011, art. 453 cod procedură civilă.
Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat. În susţinerea
poziţiei sale procesuale intimatul arată că interpretarea trunchiată a art. 405 alin. 1 teza a II a Cod
procedură civilă 1864 nu poate conduce la concluzia că termenul de prescripţie a executării silite
este de 10 ani şi nu de 3 ani, pentru că art. 405 alin. 1 lit. c şi d reglementează suspendarea cursului
prescripţiei, iar pârâtul intimat deţine dovada inscripţiei ipotecare aşa cum rezultă din contractul de
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împrumut autentificat sub nr. ./25.05.2006 de Notarul Public .., înregistrat la aceeaşi dată la OCPI,
Biroul de Carte Funciară. Or, inscripţiile ipotecare conservă dreptul 15 ani din ziua în care s-au făcut
inscripţiile. Mai invocă intimatul dispoziţiile art. 2429, 2432, 2435 -2477, 2431 şi 2504 Noul Cod
civil, 83 – 86 şi 632 Noul Cod de procedură civilă şi decizia nr. 60/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie. În privinţa radierii ipotecii invocă dispoziţiile art. 1788 Cod civil de la 1864.
Analizând recursul sub aspectul motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:
Conform definiţiei cuprinse în art. 1746 din Vechiul Cod civil: „ Ipoteca este un drept real
asupra imobilelor afectate la plata unei obligaţii.”
Ipoteca este un drept real accesoriu, aceasta însoţind obligaţia pe care o are debitorul faţă de
creditor, a cărui soartă o împărtăşeşte integral.
Ca şi moduri de stingere a obligaţiei, ipoteca poate fi stinsă fie pe cale principală (renunţarea
creditorului la ipotecă, purga, prescripţia, anularea actului constitutiv al ipotecii, rezoluţiunea
dreptului de proprietate al constitutorului, pieirea imobilului sau exproprierea imobilului), fie pe
cale accesorie, ca urmare a stingerii raportului de obligaţie principal.
Instanţa de apel a analizat atât stingerea obligaţiei pe cale principală, ca urmare a prescripţiei,
cât şi stingerea ipotecii pe cale accesorie.
Analizând criticile recurenţilor referitor la stingerea ipotecii pe cale principală, Curtea reţine
că, termenul de prescripţie a dreptului de ipotecă rezultând din contractul de împrumut autentificat
sub nr... din 25.05.2006 de Biroul Notarului Public .. este reglementat de dispoziţiile art. 405 alin.
1 teza I din Codul de procedură civilă de la 1865, astfel cum erau în vigoare la data încheierii
contractului şi care prevăd că: „ Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani,
dacă legea nu prevede altfel”.
Curtea apreciază că în mod greşit s-a reţinut de către instanţa de apel că în privinţa
prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a ipotecii sunt incidente dispoziţiile art. 405 alin. 1
teza a II a din acelaşi act normativ. Şi aceasta, întrucât dispoziţiile tezei a II a se referă la titlurile
emise în materia acţiunilor reale imobiliare şi nu orice titlu care atestă un drept real imobiliar.
Dispoziţiile art. 405 alin. 1 teza a II a sunt lipsite de echivoc şi se referă la titlul obţinut în urma
exercitării unei acţiuni civile având ca obiect valorificarea unui drept real asupra unui imobil. Fiind
dispoziţii speciale, derogatorii de la norma generală statuată în art. 405 alin. 1 teza I, acestea sunt
de strictă interpretare şi nu permit extinderea la alte situaţii decât cele reglementate, fie şi pe
considerentul(reţinut de instanţa de apel) că în caz contrar s-ar crea o situaţie de discriminare între
cei care deja beneficiază de un titlu în materie reală(cazul creditorului garantat cu ipotecă imobiliară)
şi cei care, pentru a-şi valorifica dreptul real de garanţie sunt nevoiţi să introducă acţiuni reale. Prin
deciziile nr. 818, 819, 820, 821 din 3 iulie 2008 Curtea Constituţională în mod repetat a stabilit că
prevederile art. 1,2 alin. 1-3 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare sunt neconstituţionale, în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul
că instanţele judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu
putere de lege, considerând că sunt discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe cale
judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
Prin urmare, cum în speţă ipoteca a fost instituită prin contractul autentificat sub nr. .. din
25.05.2006 de Biroul Notarului Public .. şi nu printr-un titlu emis într-o acţiune reală imobiliară,
termenul de prescripţie a executării silite este termenul general de 3 ani, reglementat de art. 405 alin.
1 teza I Cod procedură civilă şi nu termenul special de 10 ani reglementat de art. 405 alin. 1 teza a
II a din acelaşi act normativ, fiind întemeiat astfel motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct.
8 Cod procedură civilă.
Nu pot fi primite susţinerile pârâtului intimat în sensul că nu ar fi îndeplinită prescripţia
ipotecii faţă de dispoziţiile art. 1786 din Vechiul Cod civil, care prevede că inscripţia ipotecară
conservă dreptul timp de 15 ani, având în vedere că în privinţa ipotecii constituite prin contractul de
credit autentificat sub nr. 2498 din 25.05.2006 nu s-a procedat la efectuarea inscripţiei ipotecare în
conformitate cu dispoziţiile art. 1786 Cod civil, ci s-a procedat la înscrierea ipotecii în cartea
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funciară nedefinitivă în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 7/1996, efectele înscrierii în cartea
funciară fiind cele reglementate de acest act normativ. În plus, inscripţia ipotecară, astfel cum era
reglementată de Vechiul Cod civil, era o formă de publicitate imobiliară prin care se realiza evidenţa
sarcinilor reale, publicitatea ipotecilor şi privilegiilor imobiliare, opozabilitatea faţă de terţi a
acestora, determinarea rangului, adică a gradului de preferinţă între creditorii privilegiaţi şi
ipotecari. Lipsa înscrierii atrăgea inopozabilitatea, adică ineficacitatea dreptului real dobândit faţă
de terţi. Termenul de 15 ani reglementat de art. 1786 Cod civil nu era un termen de prescripţie pentru
executarea silită a contractului de ipotecă, ci era termenul în care erau conservate efectele înscrierii
iniţiale. Dacă înscrierea nu era reînnoită înainte de expirarea termenului de 15 ani, aceasta se perima,
ceea ce însemna că îşi pierdea efectul de opozabilitate faţă de terţi şi rangul de preferinţă, dar nu
avea nici un efect în privinţa prescripţiei dreptului de a cere executarea silită.
Cât priveşte stingerea ipotecii pe cale accesorie, Curtea reţine că, în conformitate cu
dispoziţiile art. 1800 alin. 1 pct. 1 din Vechiul Cod civil, ipotecile se sting prin stingerea obligaţiei
principale. Este real că art. 1091 din Vechiul Cod civil enumeră printre modurile de stingere a
obligaţiilor şi prescripţia. În sistemul Codului civil de la 1864, pe temeiul dispozițiilor art. 1091 și
art. 1837, prescripțiunea liberatorie reprezenta, într-adevăr, un caz de stingere a obligației și,
implicit, a dreptului subiectiv civil corelativ. Odată cu adoptarea Decretului nr. 167/1958, regimul
juridic al prescripției extinctive a suferit o modificare substanțială, stabilindu-se că, prin prescripție,
nu se stinge însuși dreptul subiectiv civil, ci doar dreptul (material) la acțiune prin care se valorifică
dreptul subiectiv civil (art. 1 alin. 1), consecința fiind aceea că, chiar dacă obligația a fost executată
voluntar după împlinirea termenului de prescripție, plata este considerată justificată, iar nu o plată
nedatorată (art. 20), ceea ce se admisese și sub imperiul Codului civil de la 1864, în doctrina și
jurisprudența aferente acestuia, însă numai din rațiuni de echitate, căci textele de lege din vechiul
Cod civil nu conțineau expres această soluție. Prin urmare, este real că prescripţia dreptului de a
cere executarea silită a obligaţiei principale nu stinge obligaţia. Însă, în contextul în care a intervenit
prescripţia dreptului de a cere executarea silită a obligaţiei principale, dreptul de ipotecă, care a fost
instituit tocmai pentru garantarea executării acestei obligaţii, nu mai poate fi pus în executare,
regimul juridic al dreptului de ipotecă în reglementarea Vechiului Cod civil, neputând fi disociat de
regimul dreptului personal de creanţă căruia îi este ataşat. Dreptul de ipotecă conferă creditorului
dreptul de a urmări bunul în mâinile oricui s-ar afla pentru satisfacerea creanţei sale. Însă, în
contextul în care nu mai poate obţine executarea silită a creanţei, este evident că nu mai poate urmări
silit nici bunul care avea menirea de a garanta această executare.
Or, odată încetate efectele contractului de ipotecă consecinţă a imposibilităţii executării sale
silite, se impunea şi radierea înscrierii acestuia în cartea funciară în conformitate cu dispoziţiile art.
33 alin. 4 şi 34 pct. 3 Cod procedură civilă, nefiind incidente dispoziţiile art. 1788 Cod civil de la
1864 invocate de intimat, considerentele fiind identice cu cele expuse în privinţa art. 1786 din
Vechiul Cod civil.
Faţă de cele reţinute Curtea constată că motivele de apel ale pârâtului au fost admise de
instanţa de apel cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 405 alin. 1 teza a II a din Codul de procedură
civilă şi a art. 1880 alin. 1 pct. 1 şi 4 din Vechiul Cod civil, astfel încât este întemeiat motivul de
recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă.
Ca urmare, în temeiul art. 496 alin. 2 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite
recursul şi va casa decizia civilă nr. 1183 din 20.11.2020 a Tribunalului Suceava în sensul că va
respinge apelul ca nefondat.
Curtea reţine că nu se mai impune a fi analizat motivul de la pct. 2 din memoriul de recurs,
fiind formulat în subsidiar faţă de motivul de recurs de la pct. 1 care a fost găsit întemeiat.
De asemenea, Curtea va înlătura apărările intimatului din întâmpinare care vizează incidenţa
în speţă a dispoziţiilor Noului Cod civil şi a deciziei nr. 60/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
având în vedere că raportul juridic dedus judecăţii a luat naştere la data de 25 mai 2006 (data
încheierii contractului de credit cu garanţie imobiliară), respectiv data de 31.05.2006 (data înscrierii
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ipotecii în cartea funciară), fiind supus dispoziţiilor Vechiului Cod civil, aşa cum impun dispoziţiile
art. 102 alin. 1 şi 103 din Legea nr. 71/2011.
În temeiul art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea va obliga intimatul să
plătească recurentei A. cheltuieli de judecată din recurs constând în onorariu avocat ..şi ½ din taxa
judiciară de timbru aferentă recursului, iar recurentului B. .. ½ din taxa judiciară de timbru aferentă
căii de atac.
2. Răspunderea obiectivă a Statului pentru nesoluționarea cauzelor într-un termen
rezonabil în temeiul art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Rezumat:
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că în situaţia României ordinea juridică
internă nu asigură accesul persoanelor la un remediu efectiv pentru durata excesivă a procedurilor
în soluţionarea unei cereri întemeiate în mod direct pe art. 6 paragraf 1 din Convenţie, ca temei
unic sau prin coroborare cu dispoziţiile de drept comun în materia răspunderii civile delictuale
(cauza Abramiuc contra României, cauza Vlad şi alţii contra României).
Întrucât instanţa de apel nu a identificat în dreptul intern nicio procedură specială pe calea
căreia reclamantul să solicite acordarea de daune pentru nerespectarea termenului rezonabil
prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţie, constată că se poate reţine admisibilitatea unui
demers judiciar cu o astfel de finalitate. Faţă de această lacună legislativă, demersul nu poate fi
îndreptat decât împotriva Statului Român din perspectiva obligaţiei ce îi revine acestuia pentru
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale garantate de Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, participând nemijlocit la raportul juridic dedus judecăţii, indiferent dacă
vătămarea acuzată de reclamant ar putea fi determinată de fapta ilicită şi culpabilă a altor subiecte
de drept.
Este unanim acceptat, în jurisprudența instanței de contencios european a drepturilor
omului, că durata rezonabilă a unei proceduri penale face parte din garanțiile esențiale ale unui
proces echitabil (cu privire la care invocă reclamantul că a fost încălcat), fiind reglementată în
mod expres în paragraful 1 al art. 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Prezenta acţiune este legată de caracterul obiectiv al răspunderii statului, independent de
autoritatea sau persoana ce a generat răspunderea şi de vreo culpă în producerea încălcării unui
drept fundamental. Acest tip de răspundere se îndepărtează de reglementarea de drept comun în
materia răspunderii civile delictuale, ce presupune şi întrunirea condiţiei vinovăţiei autorului, pe
lângă cele privind fapta ilicită, prejudiciu şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu,
justificat fiind de obligaţia pozitivă a statului de a garanta respectarea drepturilor prevăzute de
Convenţie.
Tot astfel cum răspunderea internaţională a statului, parte contractantă la Convenţie, poate
fi atrasă atunci când Curtea Europeană a Drepturilor omului constată încălcarea unui drept
protejat, la fel funcţionează angajarea răspunderii statului în faţa instanţelor naţionale pentru
nerespectarea unui asemenea drept subiectiv.
În acest context, fapta pentru care statul răspunde o reprezintă orice acţiune sau inacţiune
din partea unei autorităţi de stat sau a unei persoane ce acţionează în cadrul funcţiei sale oficiale,
aşadar orice asemenea act al unui organ al statului, al agenţilor sau al funcţionarilor săi. Conduita
pozitivă sau negativă trebuie să fie ilicită, în sensul că a fost încălcată obligaţia de a acţiona întrun anumit fel, care asigură respectarea unui drept consacrat de Convenţia europeană.
În aceste condiţii, Statul Român este cel care trebuie să răspundă pentru consecinţele
păgubitoare produse în desfăşurarea activităţilor specifice organelor judiciare, în calitate de
garant al legalităţii şi independenţei actului de justiţie, repararea prejudiciului urmând a se realiza
conform principiilor aplicate de Curtea Europeană pentru acordarea satisfacţiei echitabile.
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(Decizia nr. 386 din 20.04.2021, dosar nr. 2169/40/2019)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată la data de 21.11.2019, sub nr. de dosar 2169/40/2019, reclamantul
A. a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti,
solicitând obligarea la plata de daune morale şi daune materiale în cuantum de 120.000 euro pentru
încălcarea dreptului de a avea un proces corect și echitabil și la soluţionarea acestuia într-un termen
rezonabil în cadrul dosarului nr. xxx/P/ 2006.
În motivare, a arătat că Parchetul de pe lângă Judecătoria B. nu i-a soluţionat plângerea
depusă la data de 08 ianuarie 2006 în dosar nr. xxx/P/2006.
Prin precizările depuse la data de 3 decembrie 2019, în urma solicitării instanţei, reclamantul
a arătat că solicită daune morale în cuantum de 20.000 euro și daune materiale în cuantum de
100.000 euro. A susținut că daunele solicitate sunt întemeiate pe faptul că Parchetul de pe lângă
Judecătoria B., prin falsuri și abuzuri, a împiedicat a se cerceta cu celeritate dosarul înregistrat în
urma plângerii sale, care a fost în lucru la această instituţie, astfel încât nu a avut un proces corect.
A susţinut că faptele concrete sunt redate în ancheta făcută de Inspecția Judiciară, rezoluția fiind
depusă la dosar.
În drept, a invocat dispozițiile art. 1530, art. 1536, art. 1.349, art. 1359, art. 1373, art. 1.381,
art. 1385-1387, art. 1391 Cod Civil.
Prin întâmpinare, pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice a solicitat
respingerea acţiunii ca fiind netimbrată. A arătat că reclamantul a învestit instanța de judecată cu o
acțiune întemeiată pe dispozițiile din Codul Civil care reglementează răspunderea civilă delictuală,
aceasta fiind veritabilă acțiune în pretenții, care este evaluabilă în bani.
A invocat şi excepţia prescrierii dreptului material la acțiune, sens în care a făcut referire la
art. 2528 din Codul civil.
În opinia sa, acest termen a fost depășit, reclamantul având posibilitatea să se adreseze
instanțelor de judecată cu o cerere pentru constatarea nerespectării termenului rezonabil chiar și în
cursul procesului penal, dosarul fiind soluționat în mod definitiv la data de 22 iunie 2016 când s-a
dispus clasarea cauzei pe motiv că a intervenit prescripția răspunderii penale.
În anul 2009, reclamantul A. a depus plângere la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel C.
motivat de faptul că dosarul nr. xxx/P/2006 nu a fost soluţionat, iar ulterior acestui moment
reclamantul a plecat în străinătate și nu a mai depus nicio diligență în ceea ce privește dosarul nr.
xxx/P/2006.
Având în vedere temeiul de drept în baza căruia a fost formulată cererea de chemare în
judecată, a invocat excepția lipsei calității procesual pasive a Statului Român prin Ministerul
Finanțelor Publice, prin prisma prevederilor art. 1349, art. 1357 şi următoarele din Codul civil.
Raportat la cele solicitate de reclamant, a susţinut că, potrivit art. 21 din Constituția
României, orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a
intereselor sale legitime, părțile având dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor întrun termen rezonabil.
Dispoziții similare sunt prevăzute și în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
prevede faptul că toate persoanele au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor întrun termen rezonabil, de către o instanță imparțială și independentă.
În lipsa unui temei legal special care să reglementeze modul de soluționare a unei astfel de
cereri, rămâne ca aceasta să se orienteze după principiile prevăzute în materia răspunderii civile
delictuale, privitoare la existenţa faptei ilicite, a prejudiciului, a legăturii de cauzalitate și a
vinovăției, cu anumite particularități.
A redat dispoziţiile art. 36 C.pr.civ.
Ca definiție doctrinară, calitatea procesuală presupune existența unei identități între persoana
reclamantului și cel care este titularul dreptului afirmat (calitate procesuală activă), precum și între
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persoana pârâtului și cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecății (calitate procesuală
pasivă).
Conform principiului disponibilității ce guvernează procesul civil, părțile au dreptul de a
dispune de obiectul procesului (dreptul subiectiv sau interesul născut din raportul juridic dedus
judecății) și de mijloacele procesuale acordate de lege în acest scop.
Însă acest drept nu poate fi valorificat decât în limitele stabilite de legiuitor, exercitarea lui
de către titular neputând avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea
anumitor exigenţe.
Instanţa are obligația să efectueze o analiză riguroasă a conţinutului raportului juridic dedus
judecății și, ca atare, a naturii obligației în discuție, pentru ca, raportat la particularitățile speței, să
poată stabili calitatea procesuală a fiecăreia dintre părți, rațiunea instituirii acestei reguli procedurale
fiind tocmai asigurarea scopului definit de legiuitor prin art. 22 alin. (2) din Codul de procedură
civilă, în sensul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale.
Voința reclamantului de a chema în judecată Statul Român prin Ministerul Finanțelor
Publice nu este de natură să confere și legitimare procesuală pasivă pârâtului, având în vedere că o
astfel de legitimare se analizează strict și delimitat în funcție de raportul juridic dedus judecăţii în
cauza respectivă.
Statul Român poate fi subiect de drepturi și obligații nu numai în raporturile de drept
constituțional, administrativ sau fiscal, ci și în raporturile private, cum sunt cele de natură civilă, din
moment ce legea nu distinge. Aceasta nu înseamnă că în mod automat, în orice raport privat, de
drept civil, statul român trebuie să răspundă fără o analiză riguroasă a conținutului acestui raport
juridic și ca atare a naturii obligației în discuţie.
Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice nu-și poate legitima calitatea procesuală
pasivă atunci când se invocă faptul că alte persoane - fizice sau juridice - s-ar face vinovate de
producerea unui eventual prejudiciu, în cadrul raportului juridic litigios, urmând a se antrena în mod
direct răspunderea civilă delictuală a persoanelor respective, în măsura în care, într-adevăr, s-ar fi
produs un prejudiciu.
A apreciat că trebuie avute în vedere dispozițiile art. 221 şi art. 224 alin. 1 C.civ.
Plecând de la principiile constituționale cu privire la răspunderea patrimonială a statului,
consacrate de Constituția României (art. 21, 44, 52, 53 și 123 alin. 5) și Legea nr. 554/2004, a
apreciat că acest tip de răspundere, cu caracter autonom, nu este nici generală și nici absolută, ci
este supusă unor reguli speciale, proprii, altele decât cele consacrate de Codul Civil și care
guvernează regimul răspunderii particularilor.
Pe de altă parte, art. 52 alin. (3) din Constituția României, republicată, stabilește răspunderea
patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare, aceeași prevedere fiind
preluată și de art. 96 alin. (1) din Legea nr. 303/2004. Din interpretarea a contrario a textului art.
52 alin. (3) din Constituția României, republicată, precum și din cea sistematică a tezelor defipte de
art. 52 din Constituție, în integralitatea sa, în cazul unor pretinse vătămări cauzate de autoritățile
menționate în titlul III capitolul VI din Constituție, statul nu poate fi tras la răspundere decât în cazul
vătămărilor cauzate prin erori judiciare.
Așadar, în conformitate cu dreptul național, statul român răspunde pentru prejudiciile
cauzate unui inculpat într-un proces penal doar în temeiul și în condițiile reglementării speciale
referitoare la răspunderea pentru erorile judiciare.
Or, vătămarea invocată de reclamant, constând în durata excesivă a procesului penal, nu se
subsumează noțiunii de „eroare judiciară”, noțiune al cărei conținut rezultă din interpretarea
coroborată a art. 96 alin. (3) și (4) din Legea nr. 303/2004 și art. 538 și 539 din Codul de procedură
penală. În dreptul intern nu există deci niciun temei pentru a antrena răspunderea pârâtului pentru
fapta reclamată și pretins cauzatoare de prejudicii.
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Pe fondul acţiunii, a arătat că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a trasat pe tărâmul art.
6 paragraful 1 din Convenție o serie de linii directoare, indicând astfel criteriile ce trebuie avute în
vedere în aprecierea caracterului rezonabil al duratei.
Instanța europeană a precizat că aprecierea caracterului rezonabil al duratei unei proceduri
judiciare trebuie să fie făcută în fiecare cauză în parte, în funcție de circumstanțele sale, precum și
prin raportare la criteriile consacrate în materie de jurisprudența Curții, și anume: complexitatea
cauzei în fapt și în drept; comportamentul părților în proces; comportamentul autorităților statale
competente.
Astfel, rezonabilitatea duratei procedurilor judiciare nu poate fi apreciată in abstracto, ci
trebuie realizată în fiecare cauză în parte, în funcție de circumstanțele sale concrete (cauza
Bartenbach contra Austriei, hotărâre din 20 martie 2008, cauza Tudorache contra României,
hotărâre din 29 septembrie 2005).
În ceea ce privește termenul rezonabil în materie penală, art. 6 paragraf 1 din Convenție
recunoaște oricărei persoane învinuite de săvârșirea unei infracțiuni dreptul de a obține, într-un
termen rezonabil, o decizie definitivă cu privire la temeinicia și legalitatea acuzației ce i se aduce.
Însă aprecierea trebuie să ia în calcul justul echilibru ce trebuie menținut între exigenta
celerității procedurilor judecătorești și principiul general al unei bune administrări a justiției, în egală
măsură consacrat de art.6 (cauza Boddaert contra Belgiei, hotărâre din 12 octombrie 1992, cauza
CP. si alții contra Franței, hotărâre din 1 august 2000).
Cu privire la durata procedurii, așa cum se arată și în cauza Reiner și alții împotriva
României, natura rezonabilă se apreciază în funcție de circumstanțele cauzei și având în vedere
criteriile consacrate de jurisprudența Curții Europene, în special complexitatea cauzei,
comportamentul reclamantului și al autorităților competente.
Așadar, analiza caracterului rezonabil al termenului, trebuie să se realizeze in concreto, prin
raportare la circumstanțele speciale ale fiecărei cauze, folosind însă criteriile reținute de către Curtea
Europeană, respectiv: natura cauzei, importanta pe care aceasta o prezintă pentru reclamant,
complexitatea cauzei, care este atestată de regulă de numărul celor acuzați și al martorilor, de
volumul dosarului, de dificultățile ce țin de administrarea probelor, de investigațiile ce trebuie
desfășurate și de o eventuală dimensiune internațională a cauzei; comportamentul reclamantului,
care trebuie să facă dovada faptului că a depus toate diligentele necesare în vederea derulării normale
a procedurilor, precum și comportamentul autorităților.
Totodată, complexitatea procedurii poate justifica depășirea duratei rezonabile a procedurii.
De obicei, această problemă se pune în cauzele cu o pluralitate de părți, în procesele temporizate de
o multitudine de incidente procedurale, atunci când este necesară audierea unui număr mare de
inculpați și martori, precum și comportamentul autorităților.
Raportat la speța de față, trebuie observat faptul că reclamantul din anul 2009, când a depus
plângere pentru că nu se soluționase dosarul nr. xxx/P/2006, a plecat în străinătate, iar dosarul nu a
fost soluționat deoarece figura cu autori necunoscuți, iar petiționarul plecase în Anglia.
Astfel, având în vedere că dosarul penal nr. xxx/P/2006 figura cu autori necunoscuți, a avut
implicații asupra modului de desfășurare a procedurii și a duratei acesteia, care, în mod concret au
determinat întârzieri nejustificate în soluționarea cauzei și dacă aceste întârzieri pot fi direct
imputabile celorlalți participanți în procesul penal, inclusiv reclamantului.
Anterior intrării în vigoare a actualului Cod de procedură penală, atât art. 21 alin. (3) din
Constituția României, revizuită, cât și art. 10 din Legea nr. 304/2004 consacrau, la nivel principial,
dreptul tuturor persoanelor la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.
Ca un corolar al acestor dispoziții, art. 91 alin. (l) din Legea nr. 303/2004 instituie obligația
magistraților de a rezolva lucrările în termenele stabilite și de a soluționa cauzele în termen
rezonabil, în funcție de complexitatea acestora. Potrivit art. 99 lit. i) din aceeași lege, efectuarea cu
întârziere a lucrărilor, din motive imputabile, constituie abatere disciplinară.

13

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

În materie penală, dezideratul soluționării cu celeritate a cauzelor astfel încât să se confere
efectivitate dreptului la un proces echitabil în sensul art. 6 din CEDO a fost unul strict declarativ, în
lipsa unui remediu procedural concret în cazul lipsei operativității în desfășurarea procesului penal.
Codul de procedură penală din 1968 nu conținea nicio dispoziție cu privire la dreptul persoanei la
un proces penal desfășurat într-un termen rezonabil.
În lipsa unei reglementări exprese, în doctrină s-a apreciat că o persoană al cărei drept la un
proces echitabil desfășurat într-un termen rezonabil a fost încălcat se poate adresa justiției pentru a
obține un remediu efectiv al dreptului încălcat.
Concret, sub imperiul reglementării procesual penale anterioare (aplicabilă speței de față),
persoana prejudiciată material sau moral prin depășirea duratei rezonabile a procedurii, atât în cursul
procesului, cât și ulterior finalizării acestuia, ar putea solicita acordarea de despăgubiri, pe temeiul
răspunderii civile delictuale.
Astfel, cererea de chemare în judecată ar trebui analizată din această perspectivă, respectiv
dacă sunt întrunite cumulativ condițiile răspunderii civile delictuale.
Răspunderea civilă delictuală este o formă a răspunderii civile, care intervine când printr-o
faptă păgubitoare se încalcă o obligație instituită prin lege. Răspunderea civilă delictuală se
înfățișează ca un raport juridic de obligații, izvorât dintr-o faptă ilicită și prejudiciabilă.
Angajarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie, mai mult, a întregii
răspunderi delictuale, presupune existenţa cumulată a patru condiții sau elemente constitutive:
prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, vinovăția autorului
faptei ilicite și prejudiciabile.
Victima prejudiciată, fiind reclamant în proces, conform principiului actori incubit probatio
(reclamantului îi incumbă sarcina probei), pentru admiterea acțiunii sale, este ținută să facă dovada
celor patru condiții ale răspunderii delictuale.
Or, în cauza de față reclamantul solicită suma de 20.000 euro cu titlu de daune morale și
100.000 euro cu titlu de daune materiale, fără a indica însă modul de calcul sau cum a apreciat
această sumă drept prejudiciu și fără a proba existența acestui prejudiciu.
Totodată, pentru existenta și angajarea răspunderii civile este necesar ca între faptul
prejudiciabil și prejudiciu să existe un raport de cauzalitate. Rezultă că prejudiciul cauzat altuia,
într-o asemenea ipoteză, trebuie să fie consecința faptei ilicite.
La fel ca prejudiciul, raportul de cauzalitate este o condiție necesară și generală a răspunderii
civile, fără a deosebi între răspunderea delictuală și contractuală și indiferent că este subiectivă sau
obiectivă. Importanţa raportului de cauzalitate apare cu evidenţă mai ales în acele ipoteze în care
răspunderea este obiectivă, fără vinovăția persoanei răspunzătoare.
Fără raport de cauzalitate nu există răspundere civilă. Și mai mult, raportul de cauzalitate
este nu numai o condiție a răspunderii, ci este în același timp și criteriul sau elementul în funcție de
care se determină întinderea reparației care se datorează victimei. Dreptul la reparație poate fi
recunoscut numai pentru prejudiciile care sunt, neîndoielnic, consecința faptei ilicite.
Răspunderea nu poate fi angajată în cazul în care între fapta ilicită și prejudiciul suferit nu
există un raport de cauzalitate. Raportul de cauzalitate, condiție a răspunderii civile, lipsește atunci
când prejudiciul este cauzat în exclusivitate de forța majoră, uneori de cazul fortuit, de fapta unei
terțe persoane sau fapta victimei.
Răspunzând întâmpinării, reclamantul a arătat că există dovezi din care rezultă încălcarea
cu premeditare a drepturilor omului, dreptul său de a avea un proces corect și echitabil prin falsuri
și abuzuri făcute de Parchetul de pe lângă Judecătoria B. prin reprezentantul său D. A susţinut că
Inspecția Judiciară arată clar încălcarea drepturilor de către această instituție a statului. A fost
informat în anul 2017 despre ancheta CSM prin rezoluția pe care a primit-o fiind arestat în
Penitenciarul Regensdorf - Elveția şi în imposibilitatea de a face vreun demers deoarece se află
arestat până în momentul de față. A solicitat să se ia în considerare speța CEDO la care face referire
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Inspecția Judiciară în cuprinsul rezoluției sale, unde arată amănunțit fapte săvârșite intenționat de
instituția Statului Român -Parchetul de pe lângă Judecătoria B.
Prin memoriul scris în înaintat de reclamant și înregistrat la data de 2 iulie 2020,
reclamantul a arătat că a fost condamnat în Suedia și arestat la data de 7 iulie 2017 în Elveția. A
susținut că nu a luat la cunoștință de Ordonanța din dosarul numărul xxx/P/2006 a Parchetului de
pe lângă Judecătoria B. întrucât din luna iunie 2016 până în luna decembrie 2016 a fost în arest în
Germania. Chiar a fost efectuată o comisie rogatorie de către Curtea de Apel C. într-o altă cauză în
perioada octombrie - noiembrie 2016. Despre dosarul xxx/P/2006 a fost înștiințat de către Consiliul
Superior al Magistraturii la sfârșitul anului 2017 în Elveția. Şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
C. a transmis în acest loc Ordonanța la plângerea făcută în 2016 împotriva Parchetului de pe lângă
Judecătoria B. Cu privire la dosarul xxx/P/2006, a arătat că a luat la cunoștință despre ordonanță la
sfârșitul anului 2017. Parchetul de pe lângă Judecătoria B. nu i-a transmis în niciun fel această
ordonanță până în momentul înaintării memoriului.
În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi s-a dispus ataşarea dosarului nr. xxx/P/2006 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria B..
Prin încheierea de şedinţă din 6 martie 2020 Tribunalul Botoşani a respins excepţia
netimbrării cererii de chemare în judecată şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului
Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice.
Tribunalul Botoşani a avut în vedere că, potrivit art. 29 alin. 1 lit. i din O.U.G. 80/2013, sunt
scutite de la plata taxei judiciare de timbru cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru
prejudiciile materiale şi morale decurgând din acestea.
În cauza de faţă, obiectul dedus judecăţii este referitor la cauza penală care a fost înregistrată
sub nr. xxx/P/2006 la Parchetul de pe lângă Judecătoria B., iar despăgubirile pretinse cu titlu de
daune materiale şi morale pentru încălcarea dreptului la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil
se circumscriu noţiunii de despăgubiri civile pentru prejudiciile morale şi materiale decurgând din
cauza penală menţionată.
De altfel, instanţa de judecată nu a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru pentru
reclamant, astfel încât conduita de neplată a taxei judiciare de timbru să atragă sancţiunea nulităţii
cererii reclamantului pentru netimbrare.
În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului, s-a avut în vedere că
potrivit art. 96 alin. 1 din Legea 303/2004 statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate
prin erorile judiciare, alin. 5 al aceluiaşi articol stabilind că pentru repararea prejudiciului, persoana
vătămată se poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul
Finanţelor Publice.
Tribunalul Botoşani prin sentinţa civilă nr. 945 din 11 decembrie 2020 a respins excepția
prescripţiei dreptului la acțiune şi a respins acțiunea, reţinând următoarele:
Excepția prescrierii dreptului material la acțiune a fost respinsă motivat de faptul că, din
înscrisurile existente la dosarul cauzei, nu rezultă că reclamantului i s-ar fi comunicat în vreun fel
ordonanța de clasare în dosarul nr. xxx/P/2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria B.
La dosarul cauzei nu există elemente din care să rezulte că odată cu comunicarea rezoluției
din data de 12 iulie 2016 s-ar fi comunicat reclamantului Ordonanța de clasare din dosarul
xxx/P2006 din 22.06.2016, în cuprinsul Rezoluției Inspecţiei Judiciare dispunându-se a se comunica
soluția dată sesizării Inspecției Judiciare, iar nu şi alte elemente.
Este adevărat că în cuprinsul acestei rezoluții se face mențiunea despre faptul că prin
Ordonanța numărul xxx/P/2006 din data de 22 iunie 2016 procurorul a dispus clasarea cauzei. Cu
toate acestea, a reținut instanța de judecată că despre existența acestei ordonanțe reclamantul a
cunoscut abia în anul 2017 deoarece conform înscrisului existent la dosar - reprezentând răspuns la
adresa înaintată Inspecției judiciare de către reclamant în cursul anului 2017 s-a făcut mențiunea că
prin expedierea din 27 noiembrie 2017 se recomunică rezoluția de clasare din 12 iunie 2016,
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arătându-se că recomunicarea se face deoarece la comunicarea iniţială documentele au fost returnate
în plic închis de către Poșta Română ca urmare a negăsirii reclamantului la domiciliul indicat.
Cum reclamantul a cunoscut despre soluția clasării în dosarul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Botoșani abia în cursul anului 2017 în urma recomunicării rezoluției Inspecției Judiciare
în dosarul yyy/IJ/ 960 DIP/2016, a reținut instanța de judecată că la momentul introducerii acțiunii
pe rolul Tribunalului Botoșani, anume la 21 noiembrie 2019, termenul de trei ani de prescriere
prevăzut de art. 2517 Cod civil nu se împlinise.
Pe cale de consecință a respins excepția prescrierii dreptului la acţiune.
În ceea ce privește cererea reclamantului, instanța a constatat că aceasta se întemeiază pe
prevederile Codului civil care reglementează răspunderea civilă delictuală.
Potrivit art. 52 alin. 3 din Constituție, statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate
prin erorile judiciare, răspunderea statului fiind stabilită în condițiile legii.
Dispozițiile art. 52 alin. 3 din Constituția României nu exclud aplicabilitatea normelor de
drept material, ci prevăd că „răspunderea statului este stabilită în condițiile legii”.
În drept, acţiunea a fost întemeiată pe disp. art. 1530 Cod Civil, art. 1536 Cod Civil, art.
1.349 Cod Civil, art. 1.381 Cod Civil, art. 1385 - 1386 și 1387 Cod Civil, art. 1391 Cod Civil.
Temeiul juridic al acţiunii sunt aşadar prevederile Codului civil ce reglementează
răspunderea civilă delictuală, inclusiv pentru prejudiciul nepatrimonial, astfel că instanţa este
chemată să analizeze dacă poate fi atrasă răspunderea statului în baza acestor dispoziţii legale.
În analizarea pretenţiilor reclamantului, instanța a avut în vedere că repararea pagubei
materiale sau morale în caz de eroare judiciară este una specială prevăzută de art. 52 alin. 3 din
Constituție, art. 96 din Legea nr. 303/2004 şi de dispozițiile art. 538 - 539 Cod procedură penală,
angajarea răspunderii patrimoniale a statului putând fi realizată doar în baza acestor prevederi legale
când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de textele de lege indicate.
În acest sens este şi jurisprudența Înaltei Curţi de Casație și Justiție (decizia nr.
422/17.01.2006, decizia nr. 3027/14.05.2010, decizia 8591/2011) şi a Curţii Constituţionale (decizia
nr. 179/2016).
Reclamantul a solicitat să se constate că a formulat plângerea sa penală în anul 2006, iar
procedurile au fost întârziate, astfel că nu a avut parte de un proces corect, ajungându-se la soluţia
de clasare din 22 iunie 2016.
Ținând seama de dispoziţii legale speciale indicate mai sus, instanța a apreciat că nu poate
fi angajată răspunderea patrimonială a Statului Român prin Ministerul Finanțelor Publice, potrivit
prevederilor dreptului comun invocate de reclamant în susţinerea acţiunii sale, întrucât s-ar încălca
principiile fundamentale de drept - specialia generalibus derogant și electa una via.
Prin urmare, instanța a respins cererea reclamantului de angajare a răspunderii delictuale a
pârâtului Statului Român prin Ministerul Finanțelor în temeiul dispozițiilor Codului civil ce
reglementează răspunderea civilă delictuală.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul A., apreciind că soluţia nu este
corectă şi i-au fost încălcate toate drepturile.
Intimatul-pârât a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Verificând, conform art. 476 alin. 2, art. 479 alin. 1 Cod de procedură civilă, stabilirea
situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente în cauză,
Curtea reţine următoarele:
Având în vedere că apelul nu a fost motivat, instanţa va face aplicarea art. 476 alin. 2
C.pr.civ., în sensul că se va pronunţa numai în baza celor invocate la prima instanţă.
Totodată, întrucât soluţia de respingere a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune
este favorabilă reclamantului-apelant, singura parte care a declarat apel în cauză, faţă de dispoziţiile
art. 481 C.pr.civ., instanţa nu va cenzura această parte din soluţia primei instanţe.
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Prin prezenta acţiune reclamantul solicită angajarea răspunderii Statului Român, în temeiul
normelor ce reglementează răspunderea civilă delictuală, pentru încălcarea dreptului la un proces
echitabil şi la soluţionarea într-un termen rezonabil a dosarului penal nr. xxx/P/2006.
Dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil este
prevăzut de art. 21 alin. 3 din Constituţie şi de art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.
Prima instanţă a respins acţiunea, apreciind că nu poate fi atrasă răspunderea patrimonială a
Statului Român în temeiul răspunderii civile delictuale reglementată de Codul civil, apreciind că
angajarea răspunderii patrimoniale a Statului se poate realiza doar în temeiul art. 52 alin. 3 din
Constituţie, art. 96 din Legea nr. 303/2004 şi art. 538-539 C.pr.civ.
Curtea constată că în prezenta cauză reclamantul impută Statului Român încălcarea
termenului rezonabil de soluţionare a dosarului nr. xxx/P/2006, iar nu eroarea judiciară, aşadar nu
este dată situaţia reglementată de art. 96 din Legea nr. 303/2004, art. 538-539 C.pr.pen. şi art. 52
alin. 3 din Constituţie pentru a sancţiona omisiunea reclamantului de a-şi întemeia cererea pe aceste
temeiuri juridice.
Deciziile nr. 422/17.01.2006, nr. 3027/14.05.2010 şi nr. 8591/6.12.2011 ale Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie nu au fost pronunţate în cauze similare prezentului dosar, nefiind invocată în acele
dosare încălcarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor. Aceste hotărâri au fost pronunţate
în dosare ce vizau acordarea de daune morale pentru eroare judiciară penală, pentru imposibilitatea
punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti ori pentru prejudiciul suferit ca urmare a deportării
în străinătate pentru motive etnice, aşadar chestiuni distincte de cea dedusă prezentei judecăţi, în
consecinţă este eronată concluzia primei instanţe în sensul că jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie este în sensul expus prin sentinţă.
Această concluzie nu este susţinută nici de Decizia Curţii Constituţionale nr. 179/2016, prin
care s-a constatat că dispoziţiile art. 539 alin. 2 C.pr.pen. sunt constituţionale, analiza Curţii
Constituţionale fiind făcută în legătură cu rapararea pagubei rezultate din privarea nelegală de
libertate, situaţie care nu este incidentă în prezenta cauză. De altfel, chiar în cuprinsul acestei decizii
Curtea Constituţională a reţinut (paragraf 22) că ”procedura specială, reglementată în art. 539 din
Codul de procedură penală, vizează exclusiv cazurile de privare nelegală de libertate (...)”.
Pe de altă parte, Curtea reţine că în Codul de procedură penală anterior (adoptat prin Legea
nr. 29/1968), aplicabil la data înregistrării dosarului penal nr. xxx/P/2006, nu era reglementată
posibilitatea formulării vreunei contestaţii privind durata procesului.
Actualul Cod de procedură penală (adoptat prin Legea nr. 135/2010) reglementează această
posibilitate în art. 4881-4886, inclusiv pentru activitatea de urmărire penală, însă aceasta a fost
introdusă prin Legea nr. 255/2013, care la art. 105 stabileşte că ”Dispoziţiile art. 4881 - 4886 din
Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, referitoare la
contestaţia privind durata rezonabilă a procesului penal, se aplică numai proceselor penale începute
după intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010”. Prin urmare, această contestaţie nu este aplicabilă în
ce priveşte dosarul penal nr. xxx/P/2006, început anterior intrării în vigoare a Legii nr. xxx/P/2006.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că în situaţia României ordinea juridică
internă nu asigură accesul persoanelor la un remediu efectiv pentru durata excesivă a procedurilor
în soluţionarea unei cereri întemeiate în mod direct pe art. 6 paragraf 1 din Convenţie, ca temei unic
sau prin coroborare cu dispoziţiile de drept comun în materia răspunderii civile delictuale (cauza
Abramiuc contra României, cauza Vlad şi alţii contra României).
Întrucât instanţa de apel nu a identificat în dreptul intern nicio procedură specială pe calea
căreia reclamantul să solicite acordarea de daune pentru nerespectarea termenului rezonabil
prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţie, constată că se poate reţine admisibilitatea unui demers
judiciar cu o astfel de finalitate. Faţă de această lacună legislativă, demersul nu poate fi îndreptat
decât împotriva Statului Român din perspectiva obligaţiei ce îi revine acestuia pentru respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,
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participând nemijlocit la raportul juridic dedus judecăţii, indiferent dacă vătămarea acuzată de
reclamant ar putea fi determinată de fapta ilicită şi culpabilă a altor subiecte de drept. Se reţine şi
faptul că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului-intimat a fost respinsă de prima
instanţă prin încheierea de şedinţă din 6.03.2020 (f. 62 dosar fond), împotriva căreia nu s-a declarat
apel.
Având în vedere şi de efectul obligatoriu al jurisprudenţei C.E.D.O. pentru instanţele
naţionale prin raportare la aceste hotărâri, instanţa de apel constată că judecătorul naţional are
obligaţia - prin prisma art. 13 din Convenţie şi a jurisprudenţei create în baza acestuia – analizării
pe fond a cererii prin care se invocă nerespectarea termenului rezonabil în care se soluţionează sau,
ca în speţă, s-a soluţionat deja cauza.
Instanța mai reține că este unanim acceptat, în jurisprudența instanței de contencios european
a drepturilor omului, că durata rezonabilă a unei proceduri penale face parte din garanțiile esențiale
ale unui proces echitabil (cu privire la care invocă reclamantul că a fost încălcat), fiind reglementată
în mod expres în paragraful 1 al art. 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Prezenta acţiune este legată de caracterul obiectiv al răspunderii statului, independent de
autoritatea sau persoana ce a generat răspunderea şi de vreo culpă în producerea încălcării unui drept
fundamental.
Acest tip de răspundere se îndepărtează de reglementarea de drept comun în materia
răspunderii civile delictuale, ce presupune şi întrunirea condiţiei vinovăţiei autorului, pe lângă cele
privind fapta ilicită, prejudiciu şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, justificat fiind de
obligaţia pozitivă a statului de a garanta respectarea drepturilor prevăzute de Convenţie.
Tot astfel cum răspunderea internaţională a statului, parte contractantă la Convenţie, poate
fi atrasă atunci când Curtea Europeană a Drepturilor omului constată încălcarea unui drept protejat,
la fel funcţionează angajarea răspunderii statului în faţa instanţelor naţionale pentru nerespectarea
unui asemenea drept subiectiv.
În acest context, fapta pentru care statul răspunde o reprezintă orice acţiune sau inacţiune
din partea unei autorităţi de stat sau a unei persoane ce acţionează în cadrul funcţiei sale oficiale,
aşadar orice asemenea act al unui organ al statului, al agenţilor sau al funcţionarilor săi. Conduita
pozitivă sau negativă trebuie să fie ilicită, în sensul că a fost încălcată obligaţia de a acţiona într-un
anumit fel, care asigură respectarea unui drept consacrat de Convenţia europeană.
În aceste condiţii, Statul Român este cel care trebuie să răspundă pentru consecinţele
păgubitoare produse în desfăşurarea activităţilor specifice organelor judiciare, în calitate de garant
al legalităţii şi independenţei actului de justiţie, repararea prejudiciului urmând a se realiza conform
principiilor aplicate de Curtea Europeană pentru acordarea satisfacţiei echitabile.
În concluzie, având în vedere că în cauză nu subzistă motivul respingerii acţiunii de către
prima instanţă, urmează a analiza temeinicia cererii, în raport de temeiurile juridice invocate de
reclamant.
Din dosarul penal nr. xxx/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B., ataşat la
solicitarea instanţei de fond, Curtea reţine următoarea situaţie de fapt:
Prin plângerea înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria B. la data de 18.01.2006, sub
nr. de dosar xxx/P/2006 (nr. dosar Poliţia municipiului B. 572131/16.01.2006), A. a sesizat faptul
că în seara zilei de 20.11.2005, în timp ce se afla la discoteca de la S.C. ... din munipiul B., a fost
bătut de mai multe persoane, leziunile necesitând 25-27 de zile de îngrijiri medicale pentru
vindecare, conform certificatului medico-legal ataşat plângerii. Persoana vătămată a arătat că unul
dintre agresori este E., poliţist în comuna ..., pe un altul îl cheamă F., fiind proprietarul unui
autoturism marca BMW cu numărul de înmatriculare zzz, iar ceilalţi agresori fac parte din grupul
celor doi.
Persoana vătămată a fost audiată la Poliţia municipiului B. la data de 16.01.2016 (f. 48 dosar
ataşat), ocazie cu care a indicat numele a doi martori (....).
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Prin plângerea înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria B. la data de 13.01.2006, sub
nr. de dosar qqq/P/2006, A. a sesizat acelaşi incident.
La data de 20.11.2005 a fost întocmit de către Poliţia municipiului B. procesul-verbal de
cercetare la faţa locului (înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria B. la data de 13.11.2005,
sub nr. de dosar 3.../P/2005), desfăşurată ca urmare a sesizării telefonice din partea administratorului
S.C. K. S.R.L. (L.), unitate care deţine barul ..., cu privire la scandalul şi distrugerile din această
locaţie din seara zilei de 20.11.2005.
La aceeaşi dată (20.11.2005) lucrătorii de poliţie au luat declaraţii următoarelor persoane:
..., s-au făcut fotografii ...
Plângerea administratorului S.C. K, S.R.L. a fost înregistrată la data de 23.11.2005 sub nr.
de dosar penal 3.../P/2005 la Parchetul de pe lângă Judecătoria B.
La data de 28.01.2006 a fost audiat la Poliţia municipiului B. numitul F.
La data de 24.01.2006 Poliţia municipiului B. a făcut verificări cu privire la calitatea
numitului E., prin adresa nr. 21313/27.01.2006 emisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean C.Serviciul Management Resurse Umane aducându-se la cunoştinţă că acesta face parte din structura
poliţiei judiciare.
Prin procesul-verbal din 23.01.2006 întocmit de Poliţia municipiului B. s-au conexat
dosarele penale nr. 3.../P/2005 şi qqq/P/2006 la dosarul penal nr. xxx/P/2006.
Prin adresa nr. xxx/P/2006 din 6.02.2006 a Poliţiei municipiului B., înregistrată la unitatea
de parchet la data de 7.02.2006, a fost înaintat acest dosar împreună cu referatul nr. 3.../P/2005 din
6.02.2006 prin care s-a propus declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă
Tribunalul C. Prin ordonanţa nr. xxx/P/2006 din 21.02.2006 s-a dispus declinarea competenţei în
favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul C., motivat de faptul că au fost solicitate cercetări şi
faţă de agentul de poliţie E. care face parte din cadrul Poliţiei Judiciare, dosarul fiind înaintat prin
adresa nr. xxx/P/2006 din 21.02.2006.
Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul C. sub nr. www/P/2006.
În cadrul dosarului nr. www/P/2006 au fost efectuate următoarele acte: la 4.07.2006 au fost
audiaţi făptuitorii E. şi F., la 14.07.2006 a fost audiată martora .., la 21.07.2006 au fost audiaţi
persoana vătămată şi martorul ..., la 11.09.2006 a fost audiat martorul ..., în luna ianuarie 2007 au
fost luate declaraţii numiţilor ....
Prin ordonanţa nr. www/P/2006 din 15.02.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul C. s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de E. sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare
corporală prev. de art. 181 alin.1 C.pen., reţinându-se că nu a participat la săvârşirea faptei, şi
declinarea competenţei de soluţionare a cauzei sub aspectul comiterii de către Dascălu Constantin
şi alte persoane neidentificate a infracţiunilor de vătămare corporală (art. 181 alin. 1 C.pen. cu
aplicarea art. 75 lit. c C.pen.), port ilegal de arme albe (art. 11 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991),
şi ultraj contra bunelor moravuri (art. 321 C.pen.), în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria
B.
Dosarul a fost înaintat prin adresa nr. 906/P/2006 din 15.02.2007 la Parchetul de pe lângă
Judecătoria B. Pe această adresă apare menţiunea olografă a doamnei prim procuror D. de la data
de 26.02.2007: ”Rog identificarea ds. ce privesc pe A. la mine”. Această situaţie este confirmată de
verificările efectuate la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria B., comunicate la data de
1.07.2016 de Parchetul de pe lângă Judecătoria B. către Direcţia de Inspecţie pentru Procurori din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sub nr. xxx/P/2006, în care se face referire la notele de
relaţii din 1.07.2016 întocmite de doamna grefier şef G. şi doamna grefier H.
În referatul nr. xxx/P/2006 întocmit de prim procuror D. la data de 14.12.2009, urmare a
notei telefonice a domnului procuror I. de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel C. privitor la
plângerea numitului A. pentru o faptă de vătămare corporală petrecută în anul 2005 (lucrarea având
numărul 925/VIII/1/2009, astfel cum rezultă din verificările de la f. 130 dosar ataşat), s-a arătat că
”La Parchetul de pe lângă Judecătoria B. cercetările nu au putut fi finalizate cauza figurând cu autori
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necunoscuţi, iar petentul a fost plecat în Austria de unde a transmis unele corespondenţe în ţară, dar
îşi exprima nemulţumirea faţă de alte dosare în care fusese arestat, cercetat şi trimis în judecată
anterior (dosar nr. zzz/P/2006)”.
Prin rezoluţia de conexare din 14.03.2013, dată în dosarul nr. qqqP/2006, prim procurorul J.
al Parchetului de pe lângă Judecătoria B. a dispus reunirea cauzelor şi conexarea dosarului nr.
qqq/P/2006 la dosarul nr. xxx/P/2006, reţinându-se că în acestea se reclamă aceeaşi faptă, iar prin
ordonanţa nr. xxx/P/2006 din 21.02.2006 s-a dispus declinarea competenţei la Parchetul de pe lângă
Tribunalul C., în dosar aflându-se şi plângerea nr. qqq/P/2006.
Prin rezoluţia de conexare din 14.03.2013, dată în dosarul nr. 3.../P/2006, prim procurorul
Parchetului de pe lângă Judecătoria B. a dispus reunirea cauzelor şi conexarea dosarului nr.
3.../P/2006 la dosarul nr. xxx/P/2006, reţinându-se în acestea se reclamă fapte din aceleaşi dată şi
locaţie, iar prin ordonanţa nr. xxx/P/2006 din 21.02.2006 s-a declinat la Parchetul de pe lângă
Tribunalul C. cauza în care au fost trimise ambele plângeri.
În nota de relaţii din 27.06.2016 domnul procuror J. a precizat că la preluarea în anul 2013
a funcţiei de prim procuror şi în urma acţiunilor de verificare în registrele de înregistrare a cauzelor
penale a constatat un număr mare de poziţii neînchise atât la autori cunoscuţi, cât şi la autori
necunoscuţi. Împreună cu personalul din grefă a efectuat o examinare cauză cu cauză şi a descoperit
că unele poziţii de rol nu erau închise, deşi se efectuaseră acte procesuale ce recomandau închiderea
poziţiei. Aşa s-a întâmplat şi cu dosarele 3.../P/2006 şi qqq/P/2006. În ce priveşte aceste dosare, a
efectuat împreună cu grefierul şef un proces de verificare în evidenţele Poliţiei mun. B., unde a
participat atât conducerea poliţiei cât şi persoana cu atribuţii de înregistrare. În evidenţa poliţiei
judiciare aceste dosare figurau reunite la dosarul xxx/P/2006. La Parchetul de pe lângă Judecătoria
B. acest dosar figura ca declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul C.. În aceste condiţii, deşi nu
avea dosarul nr. xxx/P/2006 şi apreciind că acesta se afla la Parchetul de pe lângă Tribunalul C.,
nefiind operată declinarea competenţei dispusă prin ordonanţa 906/P/2006 din 15.02.2007 a
Parchetului de pe lângă Tribunalul C., a considerat că este oportună conexarea dosarelor 3.../P/2005
şi qqq/P/2006 la dosarul nr. xxx/P/2006.
La datele de 23.03.2016 şi 1.07.2016 doamna prim procuror adjunct M. a întocmit un referat
în care a menţionat că s-a solicitat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul C. o comunicare privind
soluţionarea dosarului nr. xxx/P/2006, ocazie cu care dosarul a fost găsit de grefier N. în arhiva
instituţiei.
Prin adresa nr. xxx/P/2006 din 23.03.2016 a prim procurorului Parchetului de pe lângă
Judecătoria B., dosarul nr. xxx/P/2006 la care au fost conexate dosarele nr. 3.../P/2005 şi nr.
qqq/P/2006 a fost înaintat la poliţia mun. B. pentru efectuarea de activităţi în vederea descoperirii
autorilor.
La data de 29.03.2016 A. ceruse unităţii de parchet comunicarea unei copii de pe dosarul nr.
xxx/P/2016, fiind aprobată solicitarea la data de 14.04.2016, cu excepţia înscrisului de la f. 56.
În perioada 24.03.2016-14.06.2016 dosarul xxx/P/2006 s-a aflat în cercetări la Poliţia mun.
B., fiind întocmite următoarele acte de urmărire penală, conform notei de sarcini din 18.04.2016 a
procurorului de caz:
Prin ordonanţa din 18.04.2016 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la
infracţiunile de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., portul sau folosirea fără drept
de obiecte periculoase prev. de art. 372 alin. 2 C.pen şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de
art. 371 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen..
La data de 27.04.2016 a fost audiat ca martor F., fiind depus şi cazierul judiciar al acestuia.La
data de 18.05.2016 a fost audiată martora ....A fost audiat martorul ... A fost verificată aplicaţia
”Penitenciar” cu privire la ..., care a fost şi căutat la domiciliu la data de 28.04.2016. La data de
9.06.2016 a fost audiată martora ...Au fost căutaţi la domiciliu numiţii .., ocazie cu care s-a aflat că
aceştia lucrează în străinătate, respectiv la Poliţia T.F. ...
La data de 10.06.2016 a fost audiat martorul ...
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Cu privire la toate persoanele menţionate anterior a fost consultată baza de date în vederea
aflării domiciliului.
La data de 17.05.2016 lucrătorii de poliţie au apelat telefonic persoana vătămată, stabilind o
întânire la sediul I.P.J. C. pentru a doua zi, când persoana vătămată a declarat verbal că nu doreşte
să facă declaraţii în acest dosar, ci vrea să depună plângere la C.S.M. deoarece nu este mulţumit de
cercetările efectuate. I s-a cerut lui A. să se prezinte la data de 20.05.2016 la Poliţia municipiului B.
pentru a da declaraţii, însă nu s-a prezentat în ziua fixată şi nu a răspuns la telefon.
Persoana vătămată a fost citată în vederea audierii la data de 27.05.2016 la domiciliul cu care
figura în baza de date, însă nu a fost găsită la această adresă, unde nu mai locuia.
Prin ordonanţa din 13.06.2016 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care
se efectuează cercetări.
Prin referatul din 14.06.2016 s-a propus clasarea cauzei, dosarul fiind trimis şi înregistrat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria B. la aceeaşi dată.
Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria B. nr. xxx/P/2006 din 22.06.2016 s-a
dispus:
- clasarea cauzei faţă de numitul F. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 181 alin. 1
C.pen.1969 cu aplicarea art. 75 lit. a C.pen.1969, art. 321 alin. 1 C.pen.1969 cu aplicarea art. 75 lit.
a C.pen.1969, şi art. 1 pct. 1 din Legea 61/1991, toate cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen, deoarece nu
sunt probe că a comis faptele;
- clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. de art. 181 alin. 1 C.pen.1969 cu
aplicarea art. 75 lit. a C.pen.1969, art. 321 alin. 1 C.pen.1969 cu aplicarea art. 75 lit. a C.pen.1969,
şi art. 1 pct. 1 din Legea 61/1991, toate cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen, întrucât a intervenit
prescripţia răspunderii penale (prescripţia specială s-a împlinit la data de 19.05.2013);
- clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. de art. 180 alin. 1 C.pen.1969 cu
aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen. întrucât lipseşte plângerea persoanei vătămate .., respectiv prev. de art.
217 alin. 1 C.pen.1969 cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen.1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen, deoarece lipseşte
plângerea prealabilă a persoanei vătămate S.C. K. S.R.L. B..
În cursul anului 2016 A. a formulat sesizare la Inspecţia Judiciară în legătură cu
nesoluţionarea dosarului penal nr. xxx/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B., sesizare cu
privire la care s-a dispus clasarea prin rezoluţia nr. ../IJ/960/DIP/2016 din 12 iulie 2016 întrucât D.
nu mai are calitatea de procuror, prin Hotărârea nr. 431/30.06.2011 Plenul CSM a propus
Preşedintelui României eliberarea din funcţie a acesteia prin pensionare, decretul fiind emis în luna
august 2011. S-a reţinut în cuprinsul rezoluţiei de clasare că nesoluţionarea dosarului penal nr.
xxx/P/2006 s-a datorat culpei prim procurorului D. care, după primirea corespondenţei de la
Parchetul de pe lângă Tribunalul C., în care se afla ordonanţa nr. www/P/2006 din data de
15.02.2007 şi dosarul nr. xxx/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B., a dispus prin ordinul
rezolutiv din 27.02.2007 ”Rog identificarea dosarelor ce privesc pe A., la mine”, apoi a păstrat cauza
care a fost arhivată ca soluţionată.
Criteriile enunțate de Curtea Europeană pentru a evalua dacă o procedură a fost sau nu
rezonabilă, din perspectiva duratei, sunt: complexitatea cauzei, comportamentul părților,
comportamentul autorităților și miza procedurii pentru partea interesată (König împotriva
Germaniei, par. 99; Neumeister împotriva Austriei, par. 21; Ringeisen împotriva Austriei, par. 110;
a se vedea, de asemenea, Pélissier şi Sassi împotriva Franţei (MC), par. 67; Pedersen şi Baadsgaard
împotriva Danemarcei, par. 45).
Tot la nivel de principiu, s-a stabilit că, deși evaluarea duratei procedurii se face pe grade
de jurisdicție, aprecierea acesteia este una globală (Boddaert împotriva Belgiei, par. 36). Astfel,
chiar dacă etapele procedurii se derulează într-un ritm acceptabil, durata totală a procedurii ar putea
depăşi, totuşi, un „termen rezonabil” (Dobbertin împotriva Franţei, par. 44).
Aşa cum s-a detaliat anterior, dosarul nr. xxx/P/2006 s-a aflat perioade distincte de timp în
lucru la mai multe instituţii.
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Curtea reţine, faţă de situaţia de fapt expusă în paragrafele anterioare, că nu se poate reţine
că a fost încălcat termenul rezonabil de soluţionare a dosarului penal nr. xxx/P/2006 în intervalele
16.01.2006-6.02.2006, 24.03.2016-14.06.2016 şi 21.02.2006-15.02.2007, cât dosarul s-a aflat în
cercetări la Poliţia mun. B., respectiv la Parchetul de pe lângă Tribunalul C., faţă de durata scurtă a
acestor intervale de timp, raportat la actele de cercetare efectuate de autorităţi, astfel cum au fost
enumerate anterior. Aceeaşi concluzie se reţine şi cu privire la intervalele 6.02.2006-21.02.2006 şi
14.06.2016-22.06.2016, în care dosarul s-a aflat la Parchetul de pe lângă Judecătoria B., având în
vedere durata extrem de scurtă a acestor intervale şi actele dispuse în cursul lor, de asemenea reţinute
în paragrafele anterioare.
Concluzia se impune cu atât mai mult cu cât chiar reclamantul, prin precizările depuse la
solicitarea primei instanţe, a arătat că daunele au fost solicitate ca urmare a omisiunii Parchetului de
pe lângă Judecătoria B. de a cerceta cu celeritate dosarul aflat în lucru la această instituţie, invocând
ca probă ordonanţa de clasare dispusă de Inspecţia Judiciară, în care s-a reţinut culpa prim
procurorului D. în nesoluţionarea dosarului penal nr. xxx/P/2006, prin păstrarea cauzei care a fost
arhivată ca soluţionată.
Astfel cum rezultă din ordonanţa de clasare din 12.06.2016 a Inspecţiei Judiciare, din
verificările efectuate de prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria B. la data de 1.07.2016,
care se coroborează cu rezoluţia de pe adresa de la dosar, cu referatul întocmit de prim procurorul
adjunct M., cu notele de relaţii date de grefierele G. şi H., în perioada 26.02.2007-23.03.2016
dosarul nr. xxx/P/2006 s-a aflat în arhiva Parchetului de pe lângă Judecătoria B., deşi acesta nu era
soluţionat, ci prin ordonanţa nr. www/P/2006 din 15.02.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul
C. s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea acestei unităţi de parchet
sub aspectul comiterii de către F. şi alte persoane neidentificate a infracţiunilor de vătămare
corporală (art. 181 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 75 lit. c C.pen.), port ilegal de arme albe (art. 1 1
alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991), şi ultraj contra bunelor moravuri (art. 321 C.pen.).
Singurele acte efectuate în legătură cu acest dosar în acest interval de timp sunt cele două
rezoluţii de conexare din 14.03.2013, date în dosarele nr. 164/P/2006 şi nr. 3543/P/2006 de prim
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria B. J., aflate la dosarul ataşat, dispuse în absenţa
dosarului nr. xxx/P/2006, despre care s-a apreciat că se afla la Parchetul de pe lângă Tribunalul C.,
nefiind operată în registru declinarea competenţei dispusă prin ordonanţa 906/P/2006 din
15.02.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul C., astfel cum rezultă din nota de relaţii de la
dosarul ataşat.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat în toate cazurile de acest tip că
rezonabilitatea duratei procedurilor judiciare nu poate fi apreciată in abstracto, ci trebuie realizată
în fiecare cauză în parte, în funcţie de circumstanţele sale concrete (de ex. în Hotărârea din 29
septembrie 2005 pronunţată în cauza Tudorache contra României), analiza termenului de
desfăşurare a procedurilor judiciare urmând să se facă prin raportare la criteriile consacrate de
jurisprudenţa sa.
În ceea ce priveşte natura cauzei, care a fost una penală, în care reclamantul a avut poziţia
procesuală de persoană vătămată, Curtea, ca instanţă civilă, nu poate aprecia care erau măsurile care
puteau fi luate de organele de urmărire în vederea eficientizării cursului procesului penal, fără a se
abate de la atingerea finalităţii acestuia (constatarea la timp și în mod complet a faptelor care
constituie infracţiuni, astfel că orice persoana care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită, potrivit
vinovăţiei sale și nicio persoana nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală). Cu toate aceste,
Curtea constată că în cauză nu s-a luat nicio măsură întrucât dosarul a fost în mod greşit arhivat, iar
nu pentru alte motive care ar fi întârziat în mod obiectiv ancheta.
În plus, se reţine faptul că în cursul anului 2016, ca urmare a găsirii dosarului în arhivă,
acesta a fost finalizat în numai 3 luni, fiind necesară doar audierea unor persoane a căror identitate
era cunoscută la data la care dosarul fusese arhivat şi verificarea unor baze de date aflate la dispoziţia
unităţii. Această perioadă extrem de scurtă, coroborată cu actele de cercetare efectuate (detaliate în
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paragrafele anterioare), nu este de natură să conducă la concluzia că dosarul ar fi avut o complexitate
ridicată ori că întârzierea soluţionării ar fi avut la bază motive justificate.
Referitor la comportamentul reclamantului în cursul procesului penal, în care a avut calitatea
de persoană vătămată, Curtea nu a identificat acţiuni ale acestuia care să fi fost determinante pentru
întârzierea soluţionării pricinii aflate pe rolul organelor de urmărire şi, prin urmare, faţă de cele
reţinute, pentru aprecierea duratei rezonabile a procesului este relevant în primul rând
comportamentul autorităţilor, sub acest aspect urmând a se verifica în principiu şi dacă în cursul
soluţionării cauzei au existat momente lungi de inacţiune din partea organelor judiciare.
Pe de altă parte, după cum s-a arătat deja, în cursul anului 2009 reclamantul a formulat
plângere la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel C. cu privire la dosarul nr. xxx/P/2006, înregistrată
sub nr. 925/VIII/1/2009, astfel încât Curtea reţine că acesta a depus diligenţe pentru soluţionarea
dosarului. Împrejurarea că în intervalul de timp supus analizei instanţei reclamantul a fost deţinut în
ţară sau în străinătate (respectiv în Germania, conform susţinerii apelantului) nu poate fi reţinută ca
un motiv de întârziere a soluţionării dosarului, atât timp cât în anul 2016 aceasta a fost posibilă în
doar 3 luni, fără a fi necesară o nouă audiere a persoanei vătămate.
Miza procesului penal era importantă pentru reclamantul A., atât timp cât acesta urmărea
tragerea la răspunde penală a persoanelor care i-au adus atingere integrităţii corporale prin săvârşirea
unei infracţiuni. Din certificatul medico-legal nr. 3370/20.12.2005 acesta a prezentat entorsă la
genunchiul stâng, tratată ortopedic prin imobilizare în tub gipsat pentru 21 de zile, plăgi contuze,
leziuni ce necesită 25-27 de zile de îngrijiri medicale.
Stabilind faptul că statul este responsabil pentru activitatea ansamblului serviciilor sale, nu
numai pentru cea a organelor judiciare, instanţa europeană subliniază faptul că numai întârzierile
imputabile autorităţilor judiciare competente pot conduce la o eventuală constatare a depăşirii unui
termen rezonabil în care trebuie să fie soluţionată orice cauză, permiţând astfel să se conchidă că nu
a fost respectată cerinţa prevăzută de art. 6 par.1 din Convenţie.
În ce priveşte comportamentul autorităţilor, Curtea reţine că acesta a constat în arhivarea
greşită a dosarului ca soluţionat, fără a respecta principiul oficialităţii care guvernează procesul
penal.
Cu referire la acest criteriu, trebuie subliniat că această greşeală a fost perpetuată în anul
2009, când aceeaşi persoană care a dat rezoluţia din 26.02.2007 a susţinut că ”La Parchetul de pe
lângă Judecătoria B. cercetările nu au putut fi finalizate cauza figurând cu autori necunoscuţi, iar
petentul a fost plecat în Austria de unde a transmis unele corespondenţe în ţară, dar îşi exprima
nemulţumirea faţă de alte dosare în care fusese arestat, cercetat şi trimis în judecată anterior (dosar
nr. .../P/2006)” . Or, în mod nereal s-a susţinut că nu s-a putut finalizat cauza întrucât figura cu autori
necunoscuţi, atât timp cât nici măcar nu s-a încercat finalizarea, dosarul fiind arhivat după
declinarea de la Parchetul de pe lângă Tribunalul C., iar unul dintre presupuşii autori era cunoscut,
fiind indicat în ordonanţa nr. www/P/2006 din 15.02.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul C.
în persoana numitului F. Or, prin atestarea unor date nereale cu ocazia verificărilor din lucrarea
înregistrată la Parchetul Curţii de Apel C. sub nr. .../VIII/1/2009 ca urmare a plângerii petentului A.
şi prin omisiunea de a constata şi repara greşita arhivare a dosarului din anul 2007, este dată cu atât
mai mult culpa autorităţilor în neefectuarea vreunui act în dosar.
În concluzie, Curtea constată că perioada 25.02.2007-23.03.2016 a fost una de inactivitate
din partea autorităţilor, cauzată de o greşită arhivare a dosarului şi nejustificată obiectiv în vreun
fel.
Potrivit jurisprudenţei C.E.D.O., aprecierea duratei rezonabile trebuie să ia în calcul „justul
echilibru” ce trebuie menţinut între exigenţa celerităţii procedurilor organelor judiciare (sau de
urmărire) şi principiul general al unei bune administrări a justiţiei, în egală măsură consacrat de art.
6 din Convenţie.
În acest sens, în jurisprudența Curții Europene, au fost considerate ca depăşiri ale
termenului rezonabil: o perioadă care a durat peste 4 ani, în care a existat o perioadă de inactivitate
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de peste 2 ani (Krastanov împotriva Bulgariei); 5 ani şi 11 luni, complexitate produsă de numărul
mare de persoane ce trebuiau audiate şi tehnicitatea documentelor de examinat într-o cauză legată
de abuz de încredere în stare agravată, care nu putea justifica o instrumentare a cauzei de 5 ani şi 2
luni, la care s-au adăugat mai multe perioade de inactivitate imputabile autorităţilor. Astfel, dacă
etapa judecăţii părea rezonabilă, cea a instrumentării cauzei nu putea fi considerată ca fiind efectuată
cu diligenţă (Rouille împotriva Franţei, par. 29). În același sens, s-a constatat nedepăşirea termenului
rezonabil – 5 ani şi 2 luni, în raport de complexitatea cauzelor legate de înşelăciune şi bancrută
frauduloasă şi nenumărate cereri şi recursuri ale reclamantului care urmăreau nu doar prelungirea
perioadei, ci şi recuzarea majorităţii judecătorilor competenţi şi trimiterea cauzei în faţa altor
instanţe (Ringeisen împotriva Austriei, par. 110).
Analizând comparativ aceste cauze cu împrejurarea că dosarul nr. xxx/P/2006 nu a fost
soluţionat timp de 9 ani şi 27 de zile din cauza unei arhivări greşite, acoperită ulterior de instituţia
la care se afla dosarul, Curtea reţine că justul echilibru la care a făcut referire anterior nu se regăseşte
în cauză, întârzierea fiind imputabilă autorităţilor, iar dreptul reclamantului la soluţionarea cauzei
într-un termen rezonabil, garanţie a dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 par. 1 din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, a fost încălcat în dosarul nr. xxx/P/2006 al Parchetului
de pe lângă Judecătoria B., cu referire la perioada 26.02.2007-23.03.2016.
Reclamantul a solicitat obligarea Statului Român la plata de daune materiale în cuantum
de 100.000 EUR şi de daune morale în cuantum de 20.000 EUR pentru încălcarea termenului
rezonabil de soluţionare a dosarului penal nr. xxx/P/2006.
Existenţa unui prejudiciu material în considerarea căruia Curtea să stabilească o
despăgubire în sarcina statului pârât implică dovedirea unei pierderi efective suferite ca o consecinţă
directă a încălcării dreptului la judecarea cauzei într-un termen rezonabil.
Instanţa de apel constată însă că reclamantul nu a arătat care anume este această pierdere,
cum anume a fost prejudiciat material prin întârzierea nejustificată a soluţionării dosarului penal nr.
xxx/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B., nici nu a făcut vreo dovadă a unui eventual
prejudiciu material, situaţie în raport de care reţine că nu este îndeplinită condiţia existenţei unui
prejudiciu material pentru a fi atrasă răspunderea pârâtului-intimat.
În ce priveşte prejudiciul moral, instanţa de apel reţine că, în lipsa unei proceduri speciale
care să indice eventual şi criteriile de stabilirea a întinderii prejudiciului suferit de cel vătămat prin
durata nerezonabilă a unui proces, trebuie să apeleze la soluţiile propuse de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, având în vedere în acest caz şi principiile stabilite de către instanţa europeană
în jurisprudenţa creată pe tărâmul art. 41 privitor la reparaţia echitabilă. Astfel, Curtea Europeană,
în măsura în care constată încălcarea de către statul pârât a unui drept pe care Convenţia îl
garantează, poate acorda victimei acestei încălcări o satisfacţie echitabilă, Curtea fiind suverană în
a aprecia dacă se impune acordarea satisfacţiei echitabile, precum şi asupra conţinutului concret al
acestei reparaţii, în funcţie de circumstanţele fiecărei cauze.
Curtea Europeană a arătat că o satisfacţie echitabilă trebuie să acopere atât prejudiciul
material, constând în pierderi de ordin patrimonial, generate direct sau chiar indirect de încălcarea
constatată, dar şi pe cel de ordin moral, ce presupune repararea stărilor de nelinişte, de disconfort şi
de incertitudine ce rezultă din acea încălcare.
Raportându-se şi la aceste criterii, instanţa de apel apreciază ca fiind echitabilă suma de
3.000 EUR cu titlu de daune morale exclusiv pentru durata nerezonabilă a procesului penal, această
sumă fiind de natură să compenseze suferinţele cauzate de starea de incertitudine şi stresul la care
victima a fost supusă, decurgând din durata îndelungată a anchetei penale – ţinându-se seama de
perioada de referinţă, respectiv intervalul de timp luat în considerare în stabilirea încălcării aduse
art. 6 par. 1 C.E.D.O. (9 ani şi 27 de zile, astfel cum s-a detaliat anterior), dar şi de motivul concret
care a determinat această durată (culpa repetată a autorităţilor în arhivarea greşită a dosarului, fapt
ce a dus la lăsarea sa în nelucrare).
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Sintetizând, Curtea reţine că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 998-999 C.civ. 1864
pentru antrenarea răspunderii civile delictuale, respectiv fapta ilicită (întârzierea nejustificată în
soluţionarea dosarului nr. xxx/P/2006, imputabilă Parchetului de pe lângă Judecătoria B.),
producerea unui prejudiciu moral reclamantului şi legătura de cauzalitate între faptă ilicită şi
prejudiciu. În ce priveşte vinovăţia, s-a arătat în paragrafele anterioare că răspunderea statului are
caracter obiectiv al răspunderii statului, independent de vreo culpă în producerea încălcării unui
drept fundamental. În cauză s-a făcut aplicarea regulilor răspunderii civile delictuale prevăzute de
C.civ. 1864, iar nu de Legea nr. 134/2010 privind noul C.civ. invocat de reclamant (în vigoare de la
1.10.2011), având în vedere momentul de debut al faptei ilicite (25.02.2007). În plus, condiţiile
atragerii acestui tip de răspundere civilă sunt similare în cele două acte normative.
Pentru toate aceste considerente, în baza art. 480 alin. 2 C.pr.civ., Curtea va admite apelul,
va schimba în parte sentinţa civilă nr. 945/11.12.2020 a Tribunalului Botoşani, în sensul că va
admite în parte acţiunea, va obliga pârâtul la plata către reclamant a echivalentului în lei al sumei
de 3.000 EUR cu titlu de daune morale, va respinge în rest pretenţiile ca nefondate şi va păstra
celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei decizii (respectiv modalitatea de
soluţionare a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune).

3. Condiţiile în care fapta agentului constatator de întocmire a procesului-verbal de
contravemţie, anulat prin decizie definitivă, poate atrage răspunderea civilă delictuală a acestuia
Rezumat:
Pentru ca întocmirea procesului verbal de contravenţie să fie considerată o faptă ilicită, era
necesar ca exercitarea dreptului prevăzut de lege de aplicare a sancţiunii contravenţionale să fi
fost abuzivă, cu intenţia de a vătăma, de a păgubi, în mod excesiv, nerezonabil. Ar fi fost astfel
situaţia dacă se demonstra, de exemplu, că fapta în materialitatea ei nu exista ori dacă sancţiunea
se aplica în lipsa unei dispoziţii legale care să reglementeze contravenţia pentru care s-a aplicat
amenda contravenţională. Nu este suficient faptul că procesul-verbal de contravenţie a fost anulat
pentru a se aprecia că exercitarea dreptului de a aplica sancţiunea a fost abuzivă, contrar aprecierii
apelantului.
(Decizia nr.778/21.09.2021, Dosar nr.1452/86/2020)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia I civilă şi înregistrată sub număr unic
ECRIS 1452/86/2020, reclamantul P.V.G. a chemat în judecată pe pârâţii Inspectoratul de Poliţie
Judeţean şi S.D.I., solicitând obligarea pârâţilor la plata prejudiciilor morale în cuantum de 270.000
lei ca urmare a conduitei ilicite a acestora, cu cheltuieli de judecată.
Tribunalul Suceava prin sentinţa civilă nr. 156 din 26 ianuarie 2021 a respins, ca nefondată,
excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului S.D.I.
A respins, ca nefondată, acţiunea civilă având ca obiect „pretenţii” formulată de către
reclamantul P.V.G., în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi S.D.I.
A respins, ca nefondată, cererea reclamantului de obligare a pârâţilor la cheltuieli de
judecată.
A dispus ca suma de 100 lei - taxă de timbru pentru care s-a acordat reclamantului ajutor
public judiciar prin încheierea camerei de consiliu nr. 230/10.06.2020, să rămână în sarcina statului.
Prioritar, instanţa a respins, ca nefondată, excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului
S.D.I.
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S-au avut în vedere în acest sens dispoziţiile art. 36 teza I Cod procedură civilă, potrivit cu
care „calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios,
astfel cum acesta este dedus judecăţii”.
Or, faţă de obiectul acţiunii, prin care reclamantul a invocat un raport juridic litigios dintre
el şi pârât, formal pârâtul are calitate procesual pasivă, urmând ca în aplicarea tezei a II-a a art. 36
Cod procedură civilă, existenţa sau inexistenţa drepturilor şi obligaţiilor afirmate, adică a faptelor
imputate pârâtului, respectiv a răspunderii acestuia, să fie analizate ca o chestiune de fond.
Analizând, pe fond, actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:
În fapt, prin procesul-verbal de contravenție seria PA nr. 0273188 încheiat la data de
11.05.2018 de I.P.J - Secția de Poliție Rurală nr. 3 M., numitul P.V.G. a fost sancționat cu 500 lei
amendă pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 32 alin. 1 lit. b din OUG nr. 34/2008,
reținându-se în sarcina acestuia că, la data de 11.05.2018, orele 14:15, a apelat serviciul de urgențe
S.N.U.A.U.-112, semnalând în mod fals că numitul M.D. circulă pe DC 56 B, pe raza cătunului
Călugărița, com. Horodnic de Jos, cu autoturismul cu nr. de înmatriculare SV 10 B.. fără a avea
I.T.P. valabilă.
Prin decizia nr. 327/25.03.2020 pronunțată de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal în dosarul nr. 3446/285/2018, definitivă, s-a admis apelul reclamantului
P.V.G., s-a schimbat în tot sentinţa nr. 1197/22.04.2019 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi, s-a
admis plângerea contravenţională formulată de către reclamant și s-a dispus anularea procesuluiverbal anterior menţionat, reţinând instanţa de control judiciar, în esenţă, faptul că reclamantul nu a
acţionat cu rea-credinţă atunci când a apelat la numărul 112, intenţia acestuia fiind de a îndeplini o
îndatorire civică, chiar în contextul în care el a mai reclamat şi în alte dăţi diferite fapte ce privesc
aceeaşi persoană, iar organele de politie chiar s-au prezentat la locuinţa persoanei în cauză,
neprezentând vreo relevanţă împrejurarea că reclamantul avea la îndemână şi alte mijloace
(sesizarea altor autorităţi), iar nu neapărat apelarea la numărul de urgenţă 112.
Ulterior litigiului, la data de 28.05.2020, reclamantul a formulat prezenta acțiune prin care a
solicitat obligarea pârâţilor Inspectoratul Județean de Poliție şi S.D.I. la plata sumei de 270.000 lei
cu titlu de prejudiciu moral suferit ca urmare a întocmirii în mod neîntemeiat a procesului-verbal de
contravenție anulat, reclamantul motivând că a fost sancționat pe nedrept, discreţionar, pentru că
aşa a dorit agentul constatator (pârât 2), acesta interpretând de la sine putere că apelarea la 112
constituie contravenţie, şi fără a verifica toate aspectele reclamate (anume dacă M.D. deţine o
societate comercială autorizată pentru a presta lucrări de excavare, dacă are licenţă de transport
pentru autoutilitara SV 10 B.., nu doar ITP valabil); mai mult, sancţiunea a servit ca mijloc de probă
în dosar nr.1070/285/2018*, pe care M.D. i l-a intentat, pentru daune morale, prima instanţă (prin
sentinţa civilă nr. 3108/01.10.2018 a Judecătoriei Rădăuţi, desfiinţată însă în apel prin decizia nr.
328/2020 a Tribunalului Suceava), însuşindu-şi punctul de vedere înaintat de către prim-pârât cu
adresa nr. 399860/11.06.2018 prin care a trecut sub tăcere că la acea dată procesul-verbal era
contestat; reclamantul a mai arătat că, pe lângă efortul financiar necesitat de prezentarea sa la proces,
a fost nevoit să suporte consecinţe pe plan social, care constau în aceea că era asimilat unei persoane
necredibile, care sesizează lucruri închipuite şi abuzează de instituţiile statului, suferind astfel grave
prejudicii de imagine, precum şi privind cinstea şi onoarea sa.
În drept, potrivit art. 1349 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de
conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere prin acțiunile ori
inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Totodată, cel care, având
discernământ, încalcă această îndatorire, răspunde de prejudiciile create, fiind obligat să le repare
integral.
Art. 1357 Cd civil detaliază condițiile răspunderii civile delictuale, stipulând că cel care
cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă săvârșită cu vinovăție este obligat să îl repare, fiind luată
în considerare şi cea mai ușoară culpă. Aşadar, pentru angajarea răspunderii presupusului autor al
faptei, victima prejudiciului va trebui să facă proba elementelor răspunderii: fapta ilicită, prejudiciu,
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raport de cauzalitate, vinovăție. În absența oricăruia dintre aceste elemente, angajarea răspunderii
civile delictuale a presupusului autor nu este admisibilă.
De asemenea, pentru angajarea răspunderii comitentului în temeiul art. 1373 Cod civil este
necesar ca în persoana prepusului să fie întrunite condițiile răspunderii pentru fapta proprie
prevăzute de art. 1357 cod civil (cu excepţia vinovăţiei), precum și condițiile speciale privind
existența raportului de prepușenie și cea a săvârșirii faptei „în legătură cu atribuțiile sau cu scopul
funcțiilor încredințate”.
Tribunalul a reținut că la data încheierii procesului-verbal de contravenție seria PA nr.
0273188 încheiat la data de 11.05.2018, agentul constatator S.D.I. se afla în exercitarea atribuțiilor
de serviciu, fiind angajat la Postul de Poliţie H.
În ceea ce priveşte condiţia existenţei faptei ilicite, aceasta reprezintă acțiunea sau inacțiunea
contrară legii care are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei
persoane.
În speţă, reclamantul a arătat că fapta ilicită cauzatoare de prejudicii imputată secundpârâtului ar consta în întocmirea în mod abuziv și neîntemeiat a procesului verbal de contravenție
seria PA nr.0273188/11.05.2018, actul sancționator fiind ulterior anulat prin decizia civilă nr.
327/25.03.2020 pronunțată de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în
dosarul nr. 3446/285/2018.
Contrar susținerilor reclamantului, instanța a apreciat că agentul constatator S.D.I., în calitate
de prepus al pârâtei IPJ, nu a săvârșit nicio faptă proprie ilicită, dimpotrivă, şi-a exercitat o atribuție
de serviciu conferită de art. 26 alin. l pct. 12 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române, potrivit căruia „Poliția Română are următoarele atribuții principale:
constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, potrivit legii”.
De remarcat că în speţă nu se contestă această competenţă a secund-pârâtului.
Împrejurarea că, ulterior, procesul-verbal de contravenţie a fost anulat de către instanța de
judecată nu oferă reclamantului posibilitatea de a obține repararea eventualelor prejudicii suferite în
urma întocmirii actului sancționator.
Într-adevăr, un proces-verbal încheiat de agentul constatator nu are valoare absolută.
Tocmai din acest motiv s-a prevăzut posibilitatea contestării acestuia prin intermediul OG
nr. 2/2011.
Dar anularea unui proces-verbal de contravenție nu presupune automat că agentul constatator
care l-a întocmit a săvârșit abuzuri și ilegalități de natură să atragă răspunderea sa delictuală.
A admite aceasta ar însemna ca niciun agent de poliţie să nu mai constate contravenții și să
nu mai întocmească procese-verbale din temerea de a nu răspunde patrimonial pe viitor.
Mai mult, probatoriul administrat în cauză relevă că pârâtul-agent constatator nu a săvârșit
nicio faptă ilicită, activitatea sa fiind circumscrisă rigorilor legii, iar nu cu intenţia de a proteja sau
de a da satisfacţie unei persoane apropiate lui, cum fără temei pretinde reclamantul.
Interesează sub acest aspect motivul anulării procesului-verbal de contravenţie, acesta fiind
strict o chestiune de apreciere asupra conduitei reclamantului, care în speţă a fost interpretată diferit
de agentul constatator, respectiv de instanţă.
Astfel, în timp ce agentul constatator a apreciat că fapta reclamantului îmbracă caracter
contravenţional, fiind vorba despre apelarea falsă, cu rea-credinţă, a nr. unic de urgenţă, aceeaşi
opinie având-o şi judecătorul de primă instanţă, făcând trimitere la o stare de vădită duşmănie între
reclamant şi numitul M.D. (a se vedea sentinţa nr. 1197/22.04.2019), instanţa de control judiciar a
statuat contrariul, anume că reclamantul nu a acţionat cu rea-credinţă ci, doar bănuind că M.D. ar
săvârşi o faptă antisocială, a denunţat-o, dintr-un pur simţ civic, fiind fără relevanţă pentru instanţa
de control judiciar istoricul relaţiilor dintre cei doi.
Dar faptul că două autorităţi ale statului, cărora reclamantul li s-a adresat, au avut opinii
diferite în privinţa aceluiaşi aspect, nu înseamnă că una dintre ele, în speţă autoritatea care a hotărât

27

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

în defavoarea reclamantului, ar trebui să răspundă în faţa acestuia, doar pentru că şi-a exercitat o
atribuţie de serviciu.
De altfel, însuşi reclamantul a admis în plângere că ne aflăm într-o situaţie de interpretare a
textului legal al contravenţiei, apreciind însă, fără vreun fundament probator, că agentul constatator
ar fi acţionat abuziv, prin exces de putere.
În acest sens, reclamantul a pretins că agentul constatator nu ar fi verificat toate faptele
reclamate, că acea sesizare telefonică prin 112, de la orele 14:15, ar fi privit şi alte ilegalităţi ale
numitului M.D., anume lucru la negru, lipsă licenţă de transport, pe care agentul constatator le-ar fi
„muşamalizat”, susţineri neprobate însă prin probatoriul pe care acesta l-a administrat (înscrisuri,
martoră), în lipsa cărora rămân valabile menţiunile din fişa de intervenţie la eveniment, în care
obiectul sesizării a privit doar chestiunea ITP-ului (fila 50 dosar ataşat nr. 3446/285/2018). Oricum,
poate fi vorba, cel mult, de o omisiune a agentului constatator de a analiza toate faptele reclamate,
iar nu de o intenţie de muşamalizare a unor fapte, cum fără temei probator pretinde reclamantul.
În fine, instanţa nu găseşte nimic ilicit nici în conduita procesuală exprimată de pârâţi (mai
exact, Postul de Poliţie H.) în dosar nr.1070/285/2018*, de a fi prezentat sesizările depuse de către
reclamant împotriva numitului M.D., precum şi modul lor de soluţionare, cu referire inclusiv la
procesul-verbal de contravenţie, din moment ce acele informaţii erau reale, procesul-verbal exista,
nefiind anulat la acel moment, astfel că trebuia menţionat.
Concluzionând, neexistând faptă ilicită, nu se poate vorbi de răspundere delictuală, pentru
fapta proprie, ori a altuia, nefiind cazul a fi analizate, deci, şi celelalte condiţii legale, dat fiind
caracterul lor cumulativ.
Pentru toate considerentele de fapt şi de drept învederate, instanţa a respins ca nefondată
acţiunea.
Faţă de soluţia pronunţată, culpa procesuală în sensul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă
aparţine reclamantului, astfel că a fost respinsă ca nefondată cererea acestuia de obligare a pârâţilor
la cheltuieli de judecată.
În baza art. 19 alin. 1 din OUG nr. 51/2008 dispune ca suma de 100 lei - taxă de timbru
pentru care s-a acordat reclamantului ajutor public judiciar prin încheierea camerei de consiliu nr.
230/10.06.2020, să rămână în sarcina statului.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul P.V.G., criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie.
În motivare a arătat că urmare a comunicării sentinţei apelate a luat act de faptul că din cele
12 pagini ale acesteia doar 3 pagini jumătate reprezintă întreaga motivare a soluţiei adoptate în
cauză, restul paginilor reprezintă o copie fidelă a apărărilor părţilor. Pe lângă faptul că cele trei
pagini sunt superflue, hotărârea judecătorească emisă este nemotivată în drept.
Potrivit art. 425 alin. l lit. b) Cod procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să
cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, arătându-se atât motivele
pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.
În mod necesar, o hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa argumentele
pro şi contra care au format, în fapt şi în drept, convingerea instanţei cu privire la soluţia pronunţată,
argumente care, în mod necesar, trebuie să se raporteze, pe de o parte, la susţinerile şi apărările
părţilor, iar, pe de altă parte, la dispoziţiile legale aplicabile raportului juridic dedus judecăţii, în caz
contrar fiind lipsită de suport probator legal şi pronunţată cu nerespectarea prevederilor art. 425 alin.
I lit. b) Cod procedură civilă.
Motivarea este, aşadar, un element esenţial al unei hotărâri judecătoreşti, o puternică garanţie
a imparţialităţii judecătorului şi a calităţii actului de justiţie, precum şi o premisă a exercitării
corespunzătoare de către instanţa superioară a atribuţiilor de control judiciar de legalitate temeinicie.
Obligativitatea motivării hotărârilor judecătoreşti constituie o condiţie a procesului echitabil,
exigenţa art. 21 alin. (3) din Constituţia României şi art. 6 alin. (1) din Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.
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Indiscutabil, orice parte în cadrul unei proceduri are dreptul să prezinte judecătorului
observaţiile şi argumentele sale de a pretinde organului judiciar să le examineze pe acestea în mod
efectiv. Dreptul la un proces echitabil, prin urmare, nu poate fi considerat efectiv decât dacă
observaţiile părţilor sunt corect examinate de către instanţă, instanţă care are în mod necesar
obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă,
cel puţin pentru a le aprecia pertinente.
Pe de altă parte, nemotivarea unei hotărâri judecătoreşti echivalează practic cu soluţionarea
procesului fără a intra în fondul acţiunii, de natură prin urmare să justifice casarea cu trimitere spre
rejudecare, în temeiul prevederilor art. 498 alin. 2 Cod procedură civilă.
Într-adevăr, atâta timp cât în considerente instanţa nu analizează probele care au fost
administrate, nu stabileşte împrejurările de fapt esenţiale în cauză, nu evocă substanţiale şi
procedurale incidente şi aplicarea lor în speţă, soluţia exprimată prin dispozitiv rămâne nesusţinută
şi pur formală, nefiind corolarul motivelor ce o prevăd. O astfel de hotărâre devine arbitrară şi nu
permite exercitarea controlului judiciar, obligând la o casare cu trimitere chiar dacă, strict teoretic,
instanţa s-a pronunţat pe „fond”, respingând acţiunea nu pe excepţtie ci ca „neîntemeiată”.
Pornind de la aceste aspecte de ordin teoretic, trebuie de constatat că, în speţă, instanţá de
fond nu s-a pronunţat în nici un fel asupra argumentelor motivelor ridicate pe calea cererii de
chemare în judecată cât şi acelora ulterioare, simpla menţionare a motivelor expuse în cererea de
chemare în judecată şi nemotivarea cauzelor care conduc la respingerea acţiunii nu echivalează cu
soluţionarea cauzei, în acest sens motivarea primei instanţe nu întruneşte cerinţele procedurale
prevăzute de art. 425 alin. l lit. b) Cod procedură civilă, pentru că nu arată, în concret, motivele de
fapt şi de drept care au format convingerea instanţei şi care au condus la respingerea cererii şi
argumentele pentru care a înlăturat susţinerile sale.
Or, în aceste condiţii, a fost încălcat dreptul apelantului reclamant la un proces echitabil şi i
s-a cauzat o vătămare procesuală, care nu poate fi înlăturată decât prin aplicarea prevederilor art.
480 alin. 3 Cod procedură civilă, respectiv casarea în totalitate a sentinţei atacate şi trimiterea spre
rejudecare la aceeaşi instanţă de fond a cererii formulate pentru a se asigura părţilor accesul la dublul
grad de jurisdicţie, ca garanţie a legalităţii şi temeiniciei hotărârii judecătoreşti ce va fi dată în cauză.
În ceea ce priveşte netemeinicia soluţiei adoptate de instanţa de fond a arătat că pârâtul ag.
S.D. ar fi procedat corect însă, instanţa de judecată investită cu soluţionarea prezentei cauze, omite
existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive care a statuat, dincolo de orice dubiu, sancţiunea
aplicată de pârâtul S.I. în serviciul IPJ nu are corespondent în realitate, sens în care sancţiunea a fost
anulată. Aprecierile instanţei de fond din paragraf 5-6 din pagina 11 a sentinţei apelate conduc la
ideea că organele statului, chiar dacă acţionează discreţionar, acestea nu trebuie să răspundă în faţa
legii. Acest raţionament al instanţei de fond contravine chiar normei constituante din art. 16 alin. 1
şi 2 din Constituţie care, printre altele, stabilesc egalitatea în faţa legii fără privilegii discriminări
precum şi că „Nimeni nu este mai presus de lege”. Or, raţionamentul instanţei enunţat în paragrafele
menţionate, alimentează ideea că lucrătorii se bucură de imunitate în faţa legii însă, această
imunitate, este una fictivă.
„ ... anularea unui proces verbal de contravenţie nu presupune automat că agentul constatator
care l-a întocmit a săvârşit abuzuri şi ilegalităţi de natură să atragă răspunderea sa delictuală.
A admite aceasta ar însemna ca nici un agent de poliţie să nu mai constate contravenţii şi să
nu mai întocmească procese verbale din temerea de a nu răspunde patrimonial pe viitor” – paragaf.
5 şi 6 din pag. 11 al sentinţei apelate.
În acest sens, în contrazicerea raţionamentului instanţei vine art. 4 din Legea 360/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, privind statutul poliţiştilor. Dispoziţii care arată că „(l)
Poliţistul este obligat să respecte drepturile libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile
ţării, jurământul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să
îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională. (2) Poliţistul
răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care execută atribuţiile de serviciu.”
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Deci, cu alte cuvinte, poliţistul răspunde, conform legii, de modul în care-şi exercită
atribuţiile de serviciu. În speţă există material probator - înscrisuri, dosarul ataşat nr. 3446/86/2018,
declaraţii martor - care confirmă şi arată modul în care a fost încheiat procesul verbal de contravenţie
şi sancţionare a sa, precum şi răspândirea acestuia pentru a arăta mulţimii că P.V.G.este
contravenient.
Dacă ar fi aşa cum spune instanţa de fond, cum că poliţistul nu răspunde de modul în care
emite procesele verbale şi împarte sancţiuni, ar însemna anarhie şi deschiderea uşii largi a abuzului
precum şi inutilitatea instanţei de judecată. Interpretând ceea ce afirmă instanţa în cele două
paragrafe citate, se concluzionează că poliţistul, în exercitarea funcţiei emiterii proceselor verbale,
are o oarecare imunitate însă drepturile libertăţile sale cetăţeneşti înscrise în Constituţie sunt puse
în paranteze. Mai mult decât atât chiar legea îl obligă pe poliţist, ca şi pe ceilalţi funcţionari ai
statului, la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării.
Aşadar, după cum rezultă din mijloacele de probă administrate în cauza de faţă care trebuie
avute în vedere la soluţionarea prezentei acţiuni civile, solicită admiterea apelului formulat
împotriva sentinţei apelate şi admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată.
În drept, a invocat art. 466 şi urm. din Codul de procedură civilă.
În dovedire solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, precum şi cu altă probă care ar rezulta
din dezbateri.
Intimaţii pârâţi au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului.
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 a reţinut următoarele:
O primă critică a reclamantului apelant vizează nemotivarea hotărârii de către prima instanţă.
Potrivit art. 425 alin. 1 lit. b C.proc.civ. hotărârea va cuprinde 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, arătânduse atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.
Trebuie avut în vedere faptul că motivarea unei hotărâri judecătoreşti ridică o problemă de
conţinut, relevantă fiind consistența analizei juridice şi pertinenţa argumentelor aduse de instanţă în
susţinerea soluţiei pronunţate şi nu o chestiune de cantitate. Pe cale de consecinţă, calitatea unei
motivări şi implicit respectarea exigenţelor impuse de prevederile art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc.
civ. nu este determinată de volumul considerentelor, ci de valoarea juridică a argumentelor şi de
corectitudinea raţionamentului care a stat la baza pronunţării soluţiei.
În egală măsură, trebuie avut în vedere şi faptul că obligaţia judecătorului de a-şi motiva
soluţia pronunţată, aşa cum această obligaţie este impusă de prevederile textului de lege mai sus
menţionat, presupune necesitatea motivării punctuale a fiecărui capăt de cerere, respectiv a fiecărui
motiv de critică formulat şi nu de a răspunde în detaliu fiecărui argument invocat de părţi în
susţinerea, respectiv în combaterea pretenţiilor/criticilor cu care a fost învestit. Trebuie ca instanţa
de judecată să examineze şi să dea un răspuns argumentat problemelor esenţiale de fapt şi de drept
care se pun în cauza dedusă judecăţii.
Or, analizând considerentele primei instanţe, curtea constată că aceasta a stabilit mai întâi
situația de fapt cu trimitere la probele administrate în cauză, apoi a analizat în detaliu întrunirea
condiţiilor răspunderii civile delictuale în speţă, raportat la situaţia de fapt, temeiul legal invocat de
reclamant şi argumentele acestuia, prin urmare curtea apreciază că hotărârea primei instanţe este
motivată, corespunzând exigențelor textului legal citat, critica reclamantului apelant fiind
neîntemeiată. Faptul că acesta nu este de acord cu argumentele primei instanţe nu semnifică faptul
că aceasta nu a motivat hotărârea după cum şi numărul de pagini în care este expus raționamentul
instanței nu este relevant, important fiind ca aceasta să expună în mod clar şi concis motivele de
fapt şi de drept pe care se sprijină soluția pronunțată.
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Temeiul legal al cererii reclamantului este reprezentat de dispoziţiile art. 1349, art. 1357 şi
1373 Cod civil, în motivare arătând în esenţă că fapta ilicită săvârșită de pârâtul S.I.D. este
întocmirea procesului verbal de contravenție prin care l-a sancționat contravențional cu amendă,
proces-verbal anulat de instanță la cererea sa, faptă de natură a-i aduce atingere imaginii, cinstei şi
onoarei, implicând şi efectuarea de cheltuieli cu procesul. Pârâtul I.P.J. a fost chemat să răspundă în
calitate de comitent pentru fapta prepusului, conform art. 1373 Cod civil.
Potrivit art. 1357 alin. 1 din Codul civil cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă
ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Rezultă că pentru atragerea răspunderii civile
delictuale trebuie îndeplinite cumulativ patru condiţii: existenţa unei fapte ilicite, a unui prejudiciu,
a raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi a vinovăţiei.
O faptă este o ilicită atunci când este contrară legilor imperative şi bunelor moravuri, având
ca efect încălcarea sau atingerea drepturilor subiective sau cel puţin a intereselor legitime ale altor
persoane, interese care nu sunt potrivnice normelor juridice şi moralei.
Se reţine şi faptul că, pentru a rămâne în sfera licitului, drepturile civile trebuie exercitate în
limitele prevăzute de lege sau a celor care decurg din bunele moravuri şi cu bună-credinţă. În acest
sens, art. 15 Cod Civil dispune: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi
pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe”. De asemenea, art. 14 alin. 1
Cod Civil prevede: „Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să-şi exercite drepturile (...)
cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri”.
Exercitarea drepturilor prin depăşirea limitelor lor juridice ori cu rea-credinţă, contrar ordinii
publice şi exigenţelor care rezultă din conţinutul bunelor moravuri constituie o conduită ilicită sau
un abuz de drept. Dacă printr-o astfel de conduită ilicită sau abuzivă se cauzează altuia un prejudiciu,
autorul său poate fi obligat să îl repare.
În speţă, este necontestat prin cererea de apel că procesul-verbal contravenţional seria PA
nr. 0273188 a fost întocmit la data de 11.05.2018 de pârâtul S.I.D. în exercitarea atribuţiilor sale de
serviciu, acesta fiind agent de poliţie în cadrul Postului de poliţie M., desemnat să efectueze cercetări
pentru verificarea sesizării efectuate de către reclamant la numărul de urgenţă 112 privind pretinse
fapte nelegale ale numitului M.D. Reclamantul a fost sancţionat pentru că ar fi sesizat în mod fals
la numărul de urgenţă faptul că numitul M.D. circula fără a avea ITP valabil, fapta acestuia fiind
contravenţie conform art. 32 alin. 1 lit. b din OUG nr. 34/2008.
Prin urmare, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pârâtul l-a sancţionat pe reclamant în
temeiul unei dispoziţii legale care reglementa ca şi contravenţie fapta de alertare falsă a agenţiilor
specializate de intervenţie. Art. 3 alin. 1 lit. b) din acest act normativ definea alertarea falsă că fiind
utilizarea intenţionată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenţiei agenţiilor
specializate de intervenţie în mod nejustificat.
Curtea a apreciat că, pentru ca întocmirea procesului verbal de contravenţie să fie considerată
o faptă ilicită, era necesar ca exercitarea dreptului prevăzut de lege de aplicare a sancţiunii
contravenţionale să fi fost abuzivă, cu intenţia de a vătăma, de a păgubi, în mod excesiv, nerezonabil.
Ar fi fost astfel situaţia dacă se demonstra, de exemplu, că fapta în materialitatea ei nu exista ori
dacă sancţiunea se aplica în lipsa unei dispoziţii legale care să reglementeze contravenţia pentru
care s-a aplicat amenda contravenţională. Nu este suficient faptul că procesul-verbal de contravenţie
a fost anulat pentru a se aprecia că exercitarea dreptului de a aplica sancţiunea a fost abuzivă, contrar
aprecierii apelantului.
Din probele administrate în cauză rezultă că reclamantul a apelat numărul de urgenţe 112 în
aceeași zi cu privire la mai multe fapte pretins ilegale care ar fi fost săvârșite de către numitul M.D.
( autoutilitara acestuia nu are licență de transport, nu are ITP, conducătorul auto pare a fi sub
influența băuturilor alcoolice). Reclamantul a fost sancţionat însă doar cu privire la faptul că ar fi
sesizat în mod fals că autoutilitara nu are ITP valabil. Însă, cu privire la această faptă, prin Decizia
nr. 327/25.03.2020 a Tribunalului Suceava, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin care
s-a admis recursul reclamantului şi plângerea contravenţională, fiind anulat procesul-verbal
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contravenţional seria PA nr. 0273188/11.05.2018, nu s-a reţinut că fapta nu ar exista în sensul că de
fapt cele sesizate de reclamant se confirmă, contrar celor reținute în procesul-verbal, ci s-a apreciat
că sesizarea nu s-a făcut cu rea credinţă, ci cu intenția de a îndeplini o îndatorire civică, fapta
petentului neconstituind contravenția reţinută în sarcina sa.
Prin urmare, astfel cum în mod corect a reţinut prima instanţă, instanţa de recurs a apreciat
în mod diferit conduita reclamantului spre deosebire de pârât şi de prima instanţă care respinsese
plângerea contravenţională, fiind o apreciere diferită asupra încadrării faptei reclamantului în
dispozițiile legale care reglementau contravenția în raport de intenţia cu care s-a apreciat că acesta
a făcut sesizarea.
În concluzie, nu s-a făcut dovada că sancţionarea reclamantului s-a făcut în mod abuziv, iar
consecinţele sancţionării reclamantului au fost înlăturate prin anularea procesului-verbal de
contravenţie. În plus acesta a solicitat în acel proces cheltuieli de judecată pe care le-a şi obţinut în
măsura dovedirii lor. Din declarația martorei propuse de reclamant nu rezultă că aceasta are
cunoştinţă despre împrejurările în care s-a întocmit procesul-verbal, ci doar ştie că reclamantul a
făcut sesizare la poliţie şi a auzit de la o altă persoană că acesta ar fi fost amendat, ceea ce nu
demonstrează caracterul abuziv al sancționării. Presupunerile reclamantului privind angajarea
pârâtului, intervenția primarului localității în întocmirea procesului-verbal sunt simple speculaţii ale
acestuia în lipsa unor probe.
Susţinerile orale ale reclamantului apelant la termenul de judecată din data de 21.09.2021
privind lipsa verificărilor cu privire la toate aspectele pe care le-a sesizat serviciului de urgenţă
reprezintă o completare a motivelor de apel pentru că vizează o altă faptă pretins ilicită a pârâtului,
comisă prin omisiune, aspecte analizate de prima instanţă şi necriticate prin memoriul de apel. Pe
cale de consecinţă, instanţa nu se consideră legal sesizată cu analiza acestui motiv de apel, peste
termenul de declarare a apelului.
Indicarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul, motivarea apelului se
realizează prin însăşi cererea de declarare a căii de atac, aşa cum dispun prevederile art. 470 alin.1
lit. c din Codul de procedură civilă.
Astfel, termenul de motivare a apelului va avea aceeaşi durată cu cel stabilit de lege pentru
declararea lui şi curge de la comunicarea hotărârii, în cauză nefiind dată situaţia de excepţie
reglementată de art. 470 alin.5 Cod procedură civilă.
Depăşirea unui termen legal imperativ atrage decăderea, astfel cum prevede art. 185 alin.1
teza I din Codul de procedură civilă.
Articolul 477 Cod procedură civilă dă valoare normativă regulii tantum devolutum quantum
apellatum.
Aceasta semnifică faptul că instanţa de apel este ţinută să judece în limitele criticilor
formulate prin motivele de apel.
Faţă de cele reţinute, Curtea constată, ca şi prima instanţă, că nu s-a făcut în cauză dovada
unei fapte ilicite a pârâtului S.D.I. În aceste condiţii nu se pune în discuţie nici răspunderea
comitentului pentru fapta prepusului.
Întrucât nu s-a dovedit săvârșirea de către pârât a unei fapte ilicite, nu se mai impune a se
analiza îndeplinirea celorlalte condiţii ale răspunderii civile delictuale.
Pentru toate aceste considerente, reţinând că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a
dispoziţiilor legale, raportat la situaţia de fapt reţinută, în baza art. 480 alin. 1 C.pr.civ., curtea a
respins apelul ca nefondat şi a respins şi cererea pârâtului intimat S.D.I. de obligare a apelantului la
plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 452 C.proc.civ, întrucât nu s-a probat efectuarea de
cheltuieli.
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4. Repararea pagubei în cazul privării de libertate dispuse în cursul procesului penal.
Inadmisibilitatea cererii de revizuire întemeiată pe admiterea unei excepții de
neconstituționalitate într-o altă cauză
Rezumat:
Potrivit art.509 alin.1 pct.11 din Codul de procedură civilă „revizuirea unei hotărâri
pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă după ce hotărârea a devenit
definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând
neconstituțională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii.”
Aşadar, pentru a fi admisibilă o cerere de revizuire întemeiată pe acest motiv textul legal
analizat impune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
- în timpul judecăţii cauzei finalizată cu hotărârea a cărei revizuire se cere să se fi invocat
de partea care cere revizuirea sau de instanţă din oficiu excepţia de neconstituţionalitate cu privire
la o lege sau ordonanţă sau a unor dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă a Guvernului;
- instanţa să fi sesizat Curtea Constituţională cu excepţia invocată;
- Curtea Constituţională să fi admis excepţia de neconstituţionalitate printr-o decizie care a
fost pronunţată (publicată în Monitorul Oficial) după rămânerea definitivă a hotărârii a cărei
revizuire se cere.
Toate aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ pentru admisibilitatea cererii de revizuire
întemeiată pe acest motiv.
(Decizia civilă nr.871/12.10.2021, Dosar nr.404/39/2021)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava, reclamantul X, în contradictoriu cu pârâtul Statul
Român prin Ministerul Finanţelor Publice, a solicitat obligarea pârâtului la plata către reclamant a
echivalentului în lei a sumei de 1.000.000 euro la cursul valutar al Băncii Naţionale a României din
ziua plăţii cu titlu de reparaţie pentru daunele morale suferite ca urmare a privării reclamantului de
libertate în mod nelegal în perioada 24.05.2014 - 08.08.2014 (77 zile), cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 1470 din 24 noiembrie 2016, Tribunalul Suceava a admis excepţia
prescripţiei, a respins ca fiind prescrisă acţiunea şi a respins cererea pentru cheltuieli de judecată, ca
nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul, solicitând casarea în tot a hotărârii şi,
în principal, trimiterea cauzei Tribunalului Suceava pentru rejudecare. În subsidiar, a solicitat ca, în
rejudecare, să fie admisă acţiunea aşa cum a fost formulată.
Prin decizia nr. 255 din data de 6 aprilie 2017, Curtea de Apel Suceava a admis apelul
declarat de reclamant împotriva sentinţei nr. 1470 din 24 noiembrie 2016 pronunţată de Tribunalul
Suceava, a anulat sentinţa, a respins ca nefondată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune și a trimis
cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava, la data de 02.05.2017, instanță care
prin sentinţa civilă nr. 680 din 9.06.2017 a respins acţiunea, ca neîntemeiată.
Prin decizia civilă nr. 62 din 31 ianuarie 2018, Curtea de Apel a respins ca nefondat apelul
declarat de reclamant împotriva sentinţei civile nr. 680 din 9 iunie 2017, iar împotriva acestei decizii
reclamantul X a formulat cerere de revizuire.
Prin cererea de revizuire, revizuentul X a solicitat, în contradictoriu cu Statul Român prin
Ministerul Finanţelor Publice, în temeiul art. 509 şi următoarele din Codul de procedură civilă,
revizuirea Deciziei civile nr. 62 din 31 ianuarie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, iar
după admiterea revizuirii, să fie admis apelul şi schimbată în tot hotărârea apelată în sensul că
rejudecând cauza, să fie admisă acţiunea aşa cum a fost formulată să fie obligat Statul român la
dezdăunarea revizuentului cu echivalentul în lei a sumei de 1.000.000 euro (un milion euro) la cursul
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valutar al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii, cu titlu de reparaţie pentru daunele morale
suferite ca urmare a privării sale de libertate în mod nelegal în perioada 24.05.2014-08.08.2014 (77
zile).
În motivarea cererii a arătat, în esență, că după soluţionarea definitivă a cauzei, Curtea
Constituţională a României, prin decizia nr. 136/2021 publicată în Monitorul Oficial al României
nr.494 din 12.05.2021 a declarat neconstituţionalitatea prevederilor art.539 din Codul de procedură
civilă, adică articolul de lege pe care Curtea de Apel Suceava şi-a motivat în totalitate decizia civila
a cărei revizuire o solicită.
Revizuirea formulată este întemeiată pe motivul prevăzut la art.509 alin. l punctul 11 din
Codul de procedură civilă, cu respectarea termenului de exercitare a revizuirii, respectiv 3 luni de
la data publicării deciziei în Monitorul Oficial, care se calculează de la 12.05.2021 şi urmează să se
împlinească la 12.08.2021, conform art.511 alin.3 din Codul de procedură civilă.
Anexează revizuentul, în copie, decizia 136/2021 a CCR, cu precizarea că îşi însuşeşte în tot
argumentația curţii, parte din aceasta fiind anterior invocată şi de apărare pe fond şi în căile de atac,
pe procedura de drept comun.
Intimatul Statul Român – prin Ministerul Finanţelor a depus întâmpinare, prin care a solicitat
respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă, având în vedere următoarele:
Analizând excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire, Curtea a reţinut următoarele:
Potrivit art.509 alin.1 pct.11 din C.pr.civ. „revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra
fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea
Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională
prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii.”
Aşadar, pentru a fi admisibilă o cerere de revizuire întemeiată pe acest motiv, textul legal
analizat impune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: în timpul judecăţii cauzei finalizată
cu hotărârea a cărei revizuire se cere să se fi invocat de partea care cere revizuirea sau de instanţă
din oficiu excepţia de neconstituţionalitate cu privire la o lege sau ordonanţă sau a unor dispoziţii
dintr-o lege sau ordonanţă a Guvernului; instanţa să fi sesizat Curtea Constituţională cu excepţia
invocată; Curtea Constituţională să fi admis excepţia de neconstituţionalitate printr-o decizie care a
fost pronunţată (publicată în Monitorul Oficial) după rămânerea definitivă a hotărârii a cărei
revizuire se cere.
Or, în cauza de faţă, curtea a reţinut că în susţinerea cererii de revizuire revizuentul a invocat
Decizia Curţii Constituţionale nr.136/2021, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
494/12.05.2021, prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cristian Marius
Niţă, în dosarul nr. 5090/63/2017 al Tribunalului Dolj – Secţia I Civilă şi s-a constatat că soluţia
legislativă din cuprinsul art. 539 din Codul de procedură penală, care exclude dreptul la repararea
pagubei în cazul privării de liberate dispuse în cursul procesului penal soluţionat prin clasare,
conform art. 16 alin. 1 lit. a – d din Codul de procedură penală, sau achitare, este neconstituţională.
Totodată, curtea a avut în vedere că în dosarul în care a fost pronunţată decizia a cărei
revizuire se solicită, pe parcursul judecării cauzei nu a fost invocată nici de părţi, nici de instanţă
din oficiu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale constatate ca fiind neconstituţionale
prin Decizia Curţii Constituţionale nr.136/2021.
Prin urmare, curtea a apreciat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile legale anterior
menţionate pentru admisibilitatea cererii de revizuire, astfel încât, în temeiul art.513 alin.3 din
C.pr.civ. raportat la art.509 alin.1 pct.11 din C.pr.civ, a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire
formulată.

5. Revizuire. Descoperirea de înscrisuri doveditoare. Noţiunea de înscris nou constând
în hotărârea judecătorească pronunţată după rămânerea definitivă a hotărârii a cărei
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revizuire se cere. Cerere de declanșare a procedurii administrative, prealabile
procedurii judiciare în care s-a pronunţat hotărârea invocată drept înscris nou,
anterioară hotărârii supuse revizuirii.
Rezumat:
Potrivit art.509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă revizuirea poate fi cerută când
„după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau
care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.”
Cazul de revizuire prevăzut la art. 509 alin.1 pct. 5 din Codul de procedură civilă presupune
situaţia descoperirii după momentul pronunţării hotărârii de înscrisuri doveditoare reţinute de
partea potrivnică sau care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.
În acest caz de revizuire trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, respectiv:
- descoperirea unui înscris cu caracter doveditor care trebuie depus în faţa instanţei de
revizuire;
- înscrisul să fi existat la data pronunţării hotărârii atacate, dar să fi fost descoperit după
acest moment;
- înscrisul să fi fost reţinut de partea potrivnică sau să nu fi putut fi înfățișat dintr-o
împrejurare mai presus de voinţa părţii.
Toate aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ pentru admisibilitatea cererii de revizuire
întemeiată pe acest motiv.
(Decizia civilă nr.251/25.10.2021, Dosar nr.978/86/2021)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 8 aprilie 2014, reclamanta
X, în contradictoriu cu pârâtul Y, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să fie
obligat pârâtul să-i lase în deplină proprietate şi posesie terenurile situate în intravilanul satului M.,
comuna D., judeţul Suceava, respectiv parcela în suprafaţă de 800 mp cu nr. cadastral 215 înscrisă
în CF 2467 a comunei cadastrale M. şi parcela în suprafaţă de 400 mp formată, la rândul său, din
două trupuri de teren, respectiv 200 mp teren identic cu parcela 93/2 şi 200 mp identic cu parcela
214/4, rezultate din divizarea parcelelor 93 şi 214/2 înscrise în CF 2276 a comunei cadastrale M. A
mai solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 5000 lei reprezentând contravaloarea folosirii
terenului însuşit de acest pârât din anul 2003 şi până la restituirea efectivă a terenului. De asemenea,
a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentința civilă nr. 972 din 9 martie 2017, Judecătoria Suceava a admis excepţia
prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de către pârât prin întâmpinare și a respins cererea
formulată de reclamantă, de obligare a pârâtului la plata de daune constând în contravaloarea lipsei
de folosinţă a terenului pentru perioada 2003 – 07 aprilie 2011, ca prescrisă; a admis în parte acţiunea
și a obligat pârâtul să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 196 mp
teren situat în intravilanul satului M., comuna D., județul Suceava, astfel cum a fost identificat în
anexa nr. 1 a raportului de expertiză întocmit în cauză de expert S.C., între punctele 3–4–5–6–7–2–
1–32–3; a respins restul pretenţiilor reclamantei, ca neîntemeiate; a obligat pârâtul să plătească
reclamantei suma de 2900 lei cu titlu de cheltuieli de judecată și statului suma de 535 lei,
reprezentând ajutor public judiciar acordat reclamantei prin încheierea din data de 7 iulie 2014.
Prin decizia nr. 248 din 23 februarie 2018, Tribunalul Suceava – Secția I civilă a admis
apelul declarat de către pârât (decedat) şi însuşit de moştenitorii Y1 și Y2 împotriva sentinţei civile
nr. 972/09.03.2017 a Judecătoriei Suceava şi a schimbat în parte sentinţa în ceea ce priveşte capătul
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de cerere având ca obiect revendicare imobiliară, sens în care: a obligat intimaţii Y1 și Y2
(moştenitorii pârâtului defunct Y) să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie numai
suprafaţa de 41 mp teren situat în intravilanul satului M., comuna D., județul Suceava, astfel cum a
fost identificată prin planul de situaţie - anexa 7 la suplimentul de expertiză S.C., prin punctele AD-E și a respins, ca nefondată, pretenţia de revendicare a suprafeţei de 155 mp, identificată în acelaşi
plan prin punctele A-B-C-D; a menținut restul dispoziţiilor, care nu sunt contrare deciziei; a
compensat în tot cheltuielile de judecată din ambele cicluri procesuale şi a înlăturat dispoziţia
contrară din sentinţă prin care a fost obligat pârâtul Y la plata către reclamantă a sumei de 2900 lei
cu acest titlu, precum și dispoziţia de obligare a pârâtului Y la plata către stat a sumei de 535 lei,
reprezentând ajutor public judiciar acordat reclamantei, sumă care rămâne în sarcina statului.
Împotriva deciziei nr. 248 din 23 februarie 2018 a Tribunalului Suceava – Secția I civilă au
declarat recurs reclamanta și moștenitorii legali ai pârâtului.
Prin decizia nr. 62 din 06 februarie 2019, Curtea de Apel Suceava – Secția I civilă a anulat,
ca nemotivat, recursul declarat de reclamantă şi a respins, ca nefondat, recursul declarat de pârâţii
Y1 și Y2.
Ulterior, împotriva deciziei civile nr. 248 din 23 februarie 2018 a Tribunalului Suceava –
Secția I civilă, Y1 și Y2, în contradictoriu cu intimata X au formulat cerere de revizuire, solicitând
admiterea acesteia şi schimbarea în parte a deciziei, iar în rejudecare, să se admită în totalitate apelul
lor, cu consecința respingerii și a cererii privind revendicarea suprafeței de 41 mp teren situat în
intravilanul satului M., comuna D., județul Suceava, astfel cum a fost identificat prin planul de
situație anexa 7 la suplimentul la raportul de expertiză S.C., prin punctele A-D-E.
Tribunalul Suceava, prin decizia civilă nr. 23 din 22 aprilie 2021, a respins cererea de
revizuire, ca nefondată, obligând revizuientul să plătească intimatei suma de 1000 lei, cheltuieli de
judecată.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs revizuentul Y2, în temeiul art. 488 alin. 1 pct. 8
din C.pr.civ., rap. la art. 509 alin. 1 pct. 5 din C.pr.civ. şi la art. 513 alin. 3 din C.pr.civ., solicitând
a se constata că este admisibilă în principiu cererea de revizuire a deciziei civile nr. 248/23.02.2018
a Tribunalului Suceava şi admiterea recursului, casarea deciziei recurate, cu trimitere, în vederea
rejudecării apelului său împotriva S.C. nr. 1095/24.03.2020 a Judecătoriei Suceava şi a fondului
pretenţiei de revendicare a suprafeţei de 41 mp teren situat în intravilanul satului M., comuna D.,
județul Suceava.
În motivare a arătat următoarele:
Prin decizia atacată s-a respins cererea de revizuire.
Dezbaterile s-au purtat doar asupra admisibilităţii revizuirii şi a faptelor pe care cererea sa
de revizuire s-a întemeiat.
S-a reţinut că cererea de constituire ar fi fost formulată la data de 08.06.2018, astfel cum se
arată în considerentele deciziei a cărei revizuire se solicită, considerente ce nu au fost îndreptate pe
calea unei cereri de îndreptare eroare materială cu privire la data cererii de reconstituire despre care
revizuientul a susţinut că este 18.03.2016.
Totodată, s-a reținut că la cererea de constituire s-ar fi anexat Decizia nr. 248/2018 a
Tribunalului Suceava, care în anul 2016 nu era pronunţată.
Tribunalul Suceava a interpretat greşit prevederile legale privind admisibilitatea unei cereri
de revizuire întemeiată pe art. 509 alin. 1 pct. 5 din C.pr.civ.: revizuirea unei hotărâri pronunţate
asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit
înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfățișate dintr-o
împrejurare mai presus de voinţa părţilor.
Preliminar, recurentul a arătat că la nivel doctrinar este unanim recunoscută admisibilitatea
unei hotărâri ca înscris doveditor în baza căruia să se formuleze cererea de revizuire.
Într-o primă opinie, se susţine că o hotărâre poate reprezenta un înscris probatoriu cu
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în lege numai dacă cererea de chemare în judecată în acest nou
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litigiu a fost introdusă înainte de a se pronunţa hotărârea de primă instanţă în litigiul în care se cere
revizuirea.
O altă opinie doctrinară, căreia se raliază şi recurentul, arată că hotărârea judecătorească
reprezintă un înscris doveditor cât timp cererea de chemare în judecată a fost introdusă în orice
moment anterior definitivării litigiului supus revizuirii.
Indiferent care din cele două soluţii ar fi luate în considerare, ceea ce interesează în cauză
sub aspectul admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire (chestiune rezolvată de Tribunal cu
greşita aplicare a dispoziţiilor legale - art. 509 alin. 1 pct. 5, art. 513 alin. 3 din C.pr.civ.) este că
data cererii de constituire pentru terenul de 41 mp (în cadrul procedurii administrative obligatorii
anterior sesizării instanţei de judecată) este 18.03.2016 (nr. de înregistrare al cererii fiind 1775),
moment anterior sentinței civile nr. 972/09.03.2017 a Judecătoriei Suceava, deciziei civile nr.
248/23.02.2018 a Tribunalului Suceava şi deciziei civile nr. 62/06.02.2019 a Curţii de Apel
Suceava.
Menţiunea 08.06.2018 ca pretinsă dată a cererii de constituire la care se raportează
Tribunalul Suceava este contrară realităţii, pentru că se înţelege din respectivele considerente că de
fapt la data respectivă s-a depus documentaţia în susţinerea cererii de constituire anterior formulată
(încă din 2016), documentaţie incluzând şi decizia dată în 2018 în materie de revendicare de
Tribunalul Suceava.
Şi, chiar dacă s-ar raporta la momentul temporal 08.06.2018, acesta este anterior soluţionării
în mod definitiv a litigiului de fond, adică 06.02.2019.
În orice caz, faţă de data cererii de constituire, 18.03.2016, anterioară inclusiv sentinţei de
primă instanţă în litigiul de fond, premisele la care se raportează Tribunalul Suceava sunt greşite,
încât a fost greşit rezolvată chestiunea admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire, soluţia fiind
de casare cu trimitere spre rejudecare.
La pagina nr. 7 din decizia recurată - penultimele două paragrafe - se face trimitere la
considerentele deciziei civile nr. 1374/23.12.2020 a Tribunalului Suceava, conform cărora cererea
de constituire ar fi fost formulată la data de 08.06.2018.
Numai că aceste considerente sunt de fapt ale Judecătoriei Suceava, din cuprinsul sentinței
civile nr. 1095/24.03.2020, considerente expuse de Tribunal, dar neînsușite prin decizia civilă nr.
1374/23.12.2020, Tribunalul Suceava schimbând în totalitate sentinţa de primă instanţă de fond
funciar.
În considerentele deciziei civile nr. 1374/23.12.2020 a Tribunalului Suceava nu se face
vorbire despre data cererii de constituire, singura dovadă a acestei date fiind însăşi cererea de
reconstituire, înregistrată sub nr. 1775/18.03.2016.
În speţă, s-a invocat ca şi act nou decizia civilă nr. 1374/23.12.2020 a Tribunalului Suceava,
prin care s-a admis apelul declarat împotriva sentinței civile nr. 1095/24.03.2020 a Judecătoriei
Suceava şi, în consecinţă, s-a dispus constituirea dreptului de proprietate privată pentru suprafaţa de
41 mp teren curţi – construcţii intravilan, la locul numit „Grădină", situat în sat M., comuna D.,
județul Suceava, teren identificat în anexa nr. 7 la suplimentul raportului de expertiză efectuat de
către expert S.C. în cadrul dosarului nr. 4.../314/2014.
Este terenul pe care a fost obligat a-l lăsa intimatei în deplină proprietate prin decizia civilă
nr. 248/23.02.2018 a Tribunalului Suceava - a cărei revizuire s-a solicitat în cauză.
Dosarul nr. 1..../314/2018, de fond funciar, s-a înregistrat la instanţă la 29.11.2018, anterior
soluţionării definitive - la 06.02.2019 - a litigiului de fond de revendicare.
Numai că procedura administrativă prealabilă sesizării instanţei de fond funciar a fost
formulată la data de 17.03.2016, cu cererea nr. 42/17.03.2016 şi a fost înregistrată la Comisia locală
de fond funciar Suceava sub nr. 1775/18.03.2016.
Cu cererea nr. 45/18.04.2018 a solicitat Comisiei locale de fond funciar D. să-i comunice
stadiul cererii de constituire a dreptului de proprietate, nr. 42/17.03.2016, înregistrată sub nr.
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1775/18.03.2016, în această cerere, nr. 45/2018, făcând referire la decizia a cărei revizuire a ceruto în cauză, în justificarea interesului în formularea pretenţiei de constituire.
În acest context, decizia civilă nr. 1374/23.12.2020 a Tribunalului Suceava reprezintă un
înscris nou, doveditor, care nu a putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.
Decizia civilă nr. 1374/23.12.2020 a Tribunalului Suceava nu a putut fi înfățișată dintr-o
împrejurare mai presus de voinţa părţilor, întrucât aceasta nu era dată la momentul pronunţării
deciziei civile nr. 248/23.02.2018 a Tribunalului Suceava, a cărei revizuire a solicitat-o în cauză.
Nu avea, deci, posibilitatea să determine pronunţarea sa la o dată anterioară, spre a fi în măsură a se
servi de ea.
Iar, faţă de soluţia de constituire a dreptului de proprietate, nu se mai justifică dispoziţia din
decizia civilă nr. 248/23.02.2018 a Tribunalului Suceava, prin care a fost obligat a-i lăsa intimatei
în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 41 mp teren.
Prin decizia invocată drept act nou recurentul arată că a obţinut constituirea dreptului de
proprietate, hotărârea fiind declarativă de drept de proprietate, de la data înregistrării cererii
autorului său - 18.03.2016. S-a reţinut în decizie că suprafaţa de 41 mp are aceeaşi proveniență şi
acelaşi regim juridic cu terenul de 155 mp, pentru care Tribunalul Suceava a respins pretenţia de
revendicare prin hotărârea a cărei revizuire se cere în cauză.
De aici, caracterul determinant al înscrisului nou doveditor.
Aşa fiind, recurentul-revizuent a solicitat admiterea recursului declarat împotriva deciziei
civile nr. 23/22.04.2021 a Tribunalului Suceava şi, constatând că este admisibilă în principiu cererea
de revizuire a deciziei civile nr. 248/23.02.2018 a Tribunalului Suceava, pronunţată în dosarul nr.
4.../314/2014, admiterea recursului, casarea deciziei recurate, cu trimitere, în vederea rejudecării de
către Tribunalul Suceava a fondului cererii de revizuire şi, respectiv, în vederea rejudecării apelului
său împotriva sentinței civile nr. 1095/24.03.2020 a Judecătoriei Suceava şi a fondului pretenţiei de
revendicare a suprafeţei de 41 mp teren situat în intravilanul satului M., comuna D., județul Suceava.
În drept a invocat dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 din C.pr.civ., art. 453 din C.pr.civ.
Intimata X a depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea
sentinţei Tribunalului Suceava, ca legală, cu cheltuieli de judecată. Susţine intimata că în mod corect
a reţinut prima instanţă că în cauză nu era îndeplinită condiţia prezentării unui înscris nou pentru
admisibilitatea cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de
procedură civilă.
Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea a constatat că este nefondat.
În acest sens, curtea a reţinut că recurentul a invocat motivul de recurs prevăzut de art. 488
alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă, respectiv aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 509 alin. 1
pct. 5 şi 513 alin. 3 din Codul de procedură civilă.
În conformitate cu dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, revizuirea
poate fi cerută când, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea
potrivnică sau care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.
Cazul de revizuire prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 5 NCPC presupune situaţia descoperirii
după momentul pronunţării hotărârii de înscrisuri doveditoare reţinute de partea potrivnică sau care
nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.
În acest caz de revizuire trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, respectiv:
- descoperirea unui înscris cu caracter doveditor care trebuie depus în faţa instanţei de
revizuire;
- înscrisul să fi existat la data pronunţării hotărârii atacate, dar să fi fost descoperit după acest
moment;
- înscrisul să fi fost reţinut de partea potrivnică sau să nu fi putut fi înfăţişat dintr-o
împrejurare mai presus de voinţa părţii.
Toate aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ pentru admisibilitatea cererii de revizuire
întemeiată pe acest motiv.
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De la cerinţa ca înscrisul să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere
(condiţie impusă de textul art. 509 alin. 5 din Codul de procedură civilă), în practică şi în doctrină
s-a admis o excepţie şi anume, cea a hotărârii judecătoreşti pronunţate după rămânerea definitivă a
hotărârii a cărei revizuire se cere, cu argumentul că partea nu poate determina durata unei proceduri
şi nu i se poate imputa faptul că procesul în care a obţinut hotărârea de care intenționează să se
folosească drept înscris nou a durat mai mult decât cel finalizat prin hotărârea a cărei revizuire o
solicită. În mod corect a reţinut prima instanţă că, în acest caz, condiţia preexistenței se raportează
la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv ca aceasta să fie anterioară hotărârii a
cărei revizuire se cere. Interpretarea contrară în sensul că hotărârea judecătorească constituie înscris
nou în sensul art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, chiar dacă a fost pronunţată întro acţiune introdusă ulterior pronunţării hotărârii a cărei revizuire se solicită, până la rămânerea
definitivă a acesteia, sau dacă cererea de declanșare a procedurii administrative, prealabile
procedurii judiciare în care s-a pronunţat hotărârea invocată drept înscris nou, este anterioară
hotărârii supuse revizuirii, este excesivă, depășind raţiunea reglementării. Hotărârea judecătorească
pronunţată după rămânerea definitivă a hotărârii a cărei revizuire se solicită a fost acceptată ca şi
înscris nou, cu titlu de excepţie, având în vedere durata procedurilor judiciare care nu poate fi
imputată părţii, însă aceste proceduri trebuie să fie în desfăşurare la data la care s-a pronunţat
hotărârea a cărei revizuire se solicită pentru a justifica încadrarea hotărârii în noţiunea de înscris
nou. Dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă au în vedere descoperirea de
înscrisuri doveditoare existente la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se solicită şi nu la data
rămânerii definitive a acestei hotărâri. Prin urmare, hotărârea judecătorească pronunţată ulterior
hotărârii a cărei revizuire se solicită poate fi acceptată ca înscris nou numai dacă procedura judiciară
a fost demarată anterior pronunţării hotărârii supuse revizuirii astfel încât să fie respectate
dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă. Se are în vedere în acest sens şi
regimul strict al căilor extraordinare de atac, care reglementează repunerea în discuţie a unei hotărâri
definitive doar în cazurile şi pentru motivele expres reglementate de lege. Prin urmare, curtea a
înlăturat ca nefondate susţinerile recurentului în sensul că decizia civilă nr. 1374 din 23.12.2020 ar
reprezenta înscris nou în sensul art. 509 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, faţă de data
declanșării procedurii administrative (prealabile procedurii judiciare în care s-a pronunţat hotărârea
invocată drept înscris nou).
Cât priveşte criticile ce vizează reţinerea eronată a datei la care s-a formulat cererea de
constituire a dreptului de proprietate, curtea a constatat că acestea vizează netemeinicia şi nu
nelegalitatea hotărârii, neîncadrându-se în motivele de recurs prevăzute strict de dispoziţiile art. 488
alin. 1 din Codul de procedură civilă. Oricum, ele nu se mai impuneau a fi analizate în raport de
argumentele anterior expuse în sensul că nu poate fi luată în calcul data declanșării procedurii
administrative ca şi dată în raport de care se analizează îndeplinirea condiţiei preexistenței
înscrisului constând în hotărârea judecătorească.
Curtea a mai reţinut că, în condiţiile în care s-a stabilit că decizia civilă nr. 1374 din
23.12.2020 a Tribunalului Suceava nu constituie un înscris nou în sensul dispoziţiilor art. 509 alin.
1 pct. 5 din Codul de procedură civilă, instanţa a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 513 alin.
3 din Codul de procedură civilă, nemaimpunându-se analiza celorlalte condiţii de admisibilitate a
cererii de revizuire, respectiv caracterul determinant al înscrisului nou. Dezbaterile la Tribunalul
Suceava au vizat doar îndeplinirea condiţiilor de admitere a cererii de revizuire, neputându-se reţine
o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 513 alin. 3 din Codul de procedură civilă nici din această
perspectivă.
Ca urmare, în temeiul art. 496 alin. 1 din Codul de procedură civilă, curtea a respins recursul
ca nefondat și, în temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, a obligat recurentul să plătească
intimatei suma de 750 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat.
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Litigii de muncă şi asigurări sociale
1. Dreptul la indemnizaţia de risc maternal al unei persoane care nu se află în raporturi
de serviciu cu un angajator, ci desfăşoară o activitate economică autorizată
Rezumat:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 constituie cadrul general de reglementare
în materia concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de asigurări de sănătate. În ceea ce priveşte
dreptul la concediu de risc maternal, actul normativ cu caracter general prevede în art.31 că acesta
se acordă în condiţiile OUG nr.96/2003, act normativ care reprezintă o transpunere în legislaţia
internă a Directivei 92/85/CEE şi care prevede în mod clar că beneficiază de această măsură de
protecţie socială doar salariatele gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, care au raporturi de
muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator. Persoana care desăşoară o activitate economică
autorizată nu are această calitate, desfăşurând o activitate economică în mod individual şi
independent şi nu în calitate de angajat al unei persoane.
(Decizia nr.868/07.10.2021, Dosar nr.1041/86/2021)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 12 martie 2021 şi înregistrată sub nr.
1041/86/2021, reclamanta S.P.I. a chemat în judecată pe pârâta Casa de Asigurări de Sănătate,
solicitând acordarea dreptului la concediu maternal de risc în care se află.
În motivare, reclamanta a precizat că este însărcinată şi, la data de 13.01.2021, s-a prezentat
la Casa de Asigurări de Sănătate, unde a adus la cunoştinţă despre acest aspect şi unde i s-a
recomandat să întocmească un contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate, ceea ce a şi făcut, în aceeaşi zi.
Ulterior, reclamanta s-a prezentat la medicul ginecolog care îi monitorizează sarcina şi, în
urma consultaţiei, i s-a comunicat că prezintă o sarcină cu risc care nu-i mai permite să mai profeseze
la cabinetul medical individual pe care îl deţine, eliberându-i-se în acest sens şi concediu maternal
de risc.
În aceste condiţii, reclamanta a luat legătura cu CAS şi a adus la cunoştinţă despre situaţia
în care se află. I s-a solicitat să se prezinte cu concediul medical eliberat de către medicul de familie
şi avizat de medicul de medicina muncii, spunându-i-se, totodată, să întocmească în acest sens un
dosar şi cu alte documente pe care i le-au recomandat în vederea obţinerii plăţii pentru concediu
maternal de risc, ceea ce a şi făcut.
Reclamanta a solicitat, la depunerea dosarului, să i se comunice dacă i se va plăti concediul
maternal de risc, şi i s-a spus că i se va plăti, întrucât beneficiază de prevederile capitolului nr. VI
articolul nr.31 punctul 2 şi 3 din OUG 158/2005 care prevede că se acordă concediul de risc maternal
fără stagiu de cotizare, deşi reclamanta deţine contract cu CAS Suceava şi a plătit contribuţiile
prevăzute în acest act normativ.
A învederat că, la data de 08.03.2021, a primit prin poştă adresa nr. 2223,2224/ 02.03.2021
prin care i s-a comunicat, ca urmare a cererii depuse de ea la data de 01.03.2021 faptul ca a fost
refuzată la plata concediului medical de sarcină cu risc, deoarece nu se încadrează în prevederile
OUG 96/2003, cu modificările şi completările prevăzute în Legea nr. 25/2004, acte normative care
se referă la persoanele angajate (salariate) şi nicidecum la persoanele fizice autorizate, calitate pe
care o are, deşi prevederile art. I şi II, precum şi articolul II litera e şi capitolului VI art.31 punctul
2 şi 3 din OUG 158/2005 care sunt în vigoare, prevăd expres drepturile persoanelor fizice autorizate
de a li se acorda concediu medical pentru sarcină cu risc.
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Concluzionând, reclamanta a solicitat obligarea Casei de Asigurări de Sănătate să-i plătească
concediile medicale de sarcină cu risc începând cu data de 25.02.2021, dată de la care posedă
concediile medicale de risc şi până la data când expiră cele 120 de zile de concediu de risc maternal,
dată la care va intra în continuare în concediu maternal. A menţionat că, de la data de 25.02.2021 şi
până la expirarea celor 120 de zile de concediu medical de risc, când va intra în continuare în
concediu maternal, nu are nici un venit cu care să se poată întreţine.
Pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a depus întâmpinare, prin care a arătat că, în fapt, la
data de 01.03.2021, reclamanta a solicitat de la CAS plata certificatelor de concediu medical având
codul de indemnizaţie 15 aferent riscului maternal, certificate cu seria CCMAO nr. 4888053 eliberat
în data de 25.02.2021 pentru 4 zile, perioada 25.02.2021-28.02.2021 şi seria CCMAO nr. 4888054
eliberat în data de 25.02.2021 pentru 31 de zile, perioada 01.03.2021- 31.03.2021.
Ca urmare a analizării situaţiei, reclamantei i s-a întocmit răspunsul cu nr.
2223/2224/02.03.2021, prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu se încadrează în prevederile O.U.G.
nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr.25/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, drept urmare certificatele i-au fost restituite.
În urma acestei situaţii, pârâta CAS a solicitat punct de vedere de la CNAS.
A precizat că reclamanta a încheiat Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
de asigurări sociale de sănătate nr. 847/13.01.2021 şi chitanţa nr.0106928, ataşate la dosar de către
reclamantă.
Având în vedere prevederile OUG nr.96/2003, art. 2,
:
„h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit.
c)-e) pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor,
c) salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice
de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul
specialist care să îi ateste această stare;.
d) salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea
concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege,
anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data
la care a născut;
e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului
de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul
prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în
acest sens;
Pârâta a învederat că, astfel, legiuitorul face vorbire în tot cuprinsul actului normativ de
raporturile care se nasc între un salariat si angajator.
Cum reclamanta este titulara cabinetului individual de stomatologie, are calitatea de liber
profesionist, categorie care nu este prevăzută în O.U.G. nr.96/2003, iar desfăşurarea activităţii la
locul de muncă depinde de modul de organizare propriu pe care şi-1 poate stabili.
Coroborat cu prevederile O.U.G. nr. 158/2005, „Art. 9 (l) Fără a aduce atingere art. 6 şi 7
din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, în cazul în care rezultatele evaluării la care se
face referire la art. 5 şi 6 evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor prevăzute
la art. 2 lit. c)-e) sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul trebuie să ia măsurile
necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condiţiilor de muncă si/sau a programului de
lucru al salariatei în cauză, să fie evitată expunerea acesteia la riscurile evidenţiate. conform
recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor
salariale.
...Art. 10
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(l) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să
îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (2), salariatele prevăzute la art. 2 lit. c ) - e ) au dreptul
la concediu de risc maternal, după cum urmează:
a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit dispoziţiilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c);
(...) (2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă
ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera
un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare a celor prezentate, pârâta a precizat că lasă la aprecierea instanţei analizarea
situaţiei în raport cu prevederile legislative şi a înscrisurilor depuse la dosar şi a solicitat respingerea
cererii, ca nefondată.
În drept, a invocat prevederile art. 205, 223 Cod procedură civilă.
Prin sentinţa civilă nr. 1058 din 3 iunie 2021, Tribunalul Suceava a admis cererea formulată
de reclamanta S.P.I. şi a obligat pârâta Casa de Asigurări de Sănătate să îi plătească reclamantei
concediile medicale de sarcina cu risc începând cu data de 25.02.2021, conform certificatelor de
concediu medical nr. 4888053 şi nr. 4888054.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta are calitatea de medic
stomatolog, fiind titulara Cabinetului Medical Stomatologie situat în localitatea Sfântu Ilie, astfel
cum rezulta din autorizaţia de funcţionare aflată în copie la fila 7 din dosarul de fond.
La data de 31 ianuarie 2021, între reclamantă, în calitate de asigurat, si pârâta Casa de
Asigurări de Sănătate (denumita în continuare CAS) s-a încheiat Contractul de asigurare pentru
concedii si îndemnizații de asigurări sociale de sănătate (filele 8-13 dosar fond), având ca obiect
asigurarea reclamantei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii si indemnizații
de asigurări sociale de sănătate, în temeiul OUG 158/2005 aprobată cu modificări si completări prin
Legea 399/2006.
La data de 01.03.2021, reclamanta a adresat pârâtei o cerere prin care a solicitat plata
concediului pentru risc maternal, depunând în acest sens certificatele medicale CCMAO4888053 şi
CCMAO488054.
În răspuns la solicitarea reclamantei, pârâta a emis, la data de 07.03.2021, adresa nr. 223,224,
prin care i-a comunicat acesteia refuzul de plată, motivat de faptul ca reclamanta nu se încadrează
în prevederile OUG96/2003.
Prin apărările formulate în cauza, pârâta a susținut că reclamanta nu se încadrează în
prevederile art. 2, lit. h din OUG 96/2003, coroborate cu prevederile art.9 din OUG158/2005,
deoarece nu are calitatea de angajată, ci de liber profesionist.
În drept, în speţă sunt incidente următoarele dispoziții legale cuprinse în Ordonanța de
urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005:
Art. 1 - (1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul
României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de
muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum
şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte;

42

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu
intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
C. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.
(2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă,
persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
(3) Modelul şi conţinutul contractului prevăzut la alin. (2) sunt reglementate în normele de aplicare
a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
prevăzut la alin. (2) constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa
bugetară este scadentă, conform legii.
Art. 2 - (1) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care
au dreptul asiguraţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt:
e)**) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.
(2) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la alin.
(1) sunt denumite în continuare concedii şi indemnizaţii.
Art. 3 - (1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care
au dreptul persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, este condiţionat de plata
contribuţiei asigurătorii pentru muncă, destinată suportării acestor indemnizaţii, reglementată prin
Codul fiscal.
(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale
de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuţii.
(3) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea
pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în
contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate.
Art. 31 - (1) Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004.
(2) Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizaţie de risc maternal care se
suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(3) Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de cotizare.
(4) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) reprezintă 75% din baza de calcul
stabilită conform prevederilor art. 10.
Art.10:
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute
la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele
6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime
brute pe ţară lunar.
(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în care stagiul de cotizare este mai
mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări
sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare sau, după
caz, venitul lunar din prima lună de asigurare cu respectarea prevederilor alin. (4).
Din dispoziţiile legale precizate rezulta ca persoanele care realizează venituri din activități
independente și din profesii liberale asimilate persoanelor fizice autorizate, cum este cazul în speţa
de fata, pot opta să beneficieze de dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
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sănătate dacă achită o contribuție aferentă asigurării pentru concedii şi indemnizații, diferită de
contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cuantum de 1% din venitul lunar înscris de
contribuabil în contractul de asigurări de sănătate.
În sfera concediilor medicale care pot fi acordate în cazul persoanelor care realizează venituri
din activităţi independente după ce-și fac un astfel de contract și plătesc indemnizație sunt: concedii
medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, aceasta fiind cauzată de boli
obișnuite sau de accidente în afara muncii; concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea
îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a
unor accidente de muncă sau boli profesionale; concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav; concedii medicale și
indemnizații de risc maternal.
Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații se încheie de persoanele care
realizează venituri din activităţi independente cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în
evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și produce efecte de la
data înregistrării.
Stagiul minim de cotizare este de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii
pentru care se acordă concediul medical. În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de șase
luni, baza de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare
asigurate, înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare.
Procentul de asigurare este de 1%, iar baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât
valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea
de 12 ori a acestuia.
În speță, din analiza coroborată a art.3.1 si 3.3 din contractul încheiat intre părți, s-a reţinut
că acestea au convenit ca reclamanta să achite o contribuție aferentă asigurării pentru concedii şi
indemnizații în cuantum de 1% din venitul lunar înscris în contractul de asigurări de sănătate,
respectiv suma de 268 lei.
Având în vedere că art. 10, mai sus citat, specifică metoda de calcul a indemnizației de risc
maternal pentru persoanele asigurate conform contractului, este evident că acest concediu de risc
maternal se acordași persoanelor asigurate conform contractului, urmând procedura prevăzută de
OUG 96/2003.
Fata de considerentele mai sus expuse, acţiunea formulată de reclamanta este întemeiată,
motiv pentru care prima instanţă a admis-o şi a dispus obligarea pârâtei la plata concediului pentru
risc maternal începând cu data de 25.02.2021.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta Casa de Asigurări de Sănătate, criticândo pentru nelegalitate.
În motivare, a arătat că, după cum a precizat şi în întâmpinarea de la prima instanţă, CAS a
solicitat un punct de vedere de la CNAS.
La data de 05.04.2021 s-au primit precizări cu privire la aplicarea unitară a prevederilor
O.U.G. nr. 96/2003, în sensul că persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, altele decât cele prevăzute la art. l, alin.(l)
din OUG nr. 158/2005, cum este reclamanta în situaţia dată, nu pot beneficia de concedii şi
indemnizaţii de risc maternal, întrucât acestea nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de OUG nr.
96/2003.
Apelanta a ataşat răspunsul din data de 11.02.2021 la Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale cu privire la acest aspect.
După cum se poate observa, legiuitorul face vorbire în tot cuprinsul actului normativ de
raporturile care se nasc între un salariat şi angajator.
Cum reclamanta este titulara cabinetului individual de stomatologie, are calitatea de liber
profesionist, categorie care nu este prevăzută în O.U.G. nr.96/2003.
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Desfăşurarea activităţii la locul de munca depinde de modul de organizare propriu pe care
şi-l poate stabili, având un regim juridic diferit de persoanele care au raporturi de muncă cu un
angajator.
Astfel, pentru asigurarea aplicării unitare a dispoziţiilor speciale de protecţie a sănătăţii şi
securităţii salariatelor gravide şi mame, lăuze sau care alăptează şi care au raporturi de muncă sau
raporturi de serviciu cu un angajator, dispoziţii reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 25/2004, apelanta a arătat că, potrivit art. 1 alin. (1) din OUG nr.
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 399/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asigurate în
sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii şi au dreptul la concedii
medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice care au domiciliul sau
reşedinţa pe teritoriul României, dacă se încadrează în una dintre următoarele situaţii:
- realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de
muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum
şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte;
- realizează în România veniturile prevăzute mai sus, de la angajatori din state care nu intră
sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
- beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.
În conformitate cu art. 1 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile ordonanţei anterior invocate, pe bază
de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele
fizice, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, altele decât cele
prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol din ordonanţa de urgenţă anterior enunţată.
Astfel, pot opta pentru asigurarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a
beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de
asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice care nu
se încadrează în categoria persoanelor aflate în situaţiile expres prevăzute de legiuitor în art. 1 alin.
(1) din OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Actuala reglementare a art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005,
cu modificările şi completările ulterioare, prevede faptul că dreptul la concediul de risc maternal se
acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, lege
organică.
Din această perspectivă, este important de menţionat faptul că Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează măsuri de
protecţie socială pentru salariatele gravide şi mame, lăuze sau care alăptează şi care au raporturi de
muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator.
Astfel, la art. 1 alin. (1) şi art. 2 lit. a) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
96/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că: „Art. 1 (1) Prezenta ordonanţă de
urgenţă reglementează măsuri de protecţie socială pentru:
a) salariate gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori a unui stat
membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au raporturi de muncă sau
raporturi de serviciu cu un angajator;
b) cetăţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în
România, dacă fac parte din categoriile de salariate prevăzute la lit. a)”
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„Art. 2 în sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai
jos sunt definite după cum urmează:
a) protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide si/sau
mame la locurile lor de muncă;
(...) h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la
lit. c) - e) pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.
Astfel, concediul de risc maternal şi indemnizaţia de risc maternal se pot acorda femeilor
gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu
un angajator, care nu sunt în concediu de maternitate şi cărora angajatorul nu le poate asigura
condiţii de muncă fără riscuri pentru sănătatea lor sau a copilului lor.
Potrivit art. 10 alin. (3) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, eliberarea concediului de risc maternal este condiţionată de prezentarea
salariatei la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.
În considerarea prevederilor legale invocate mai sus, a apreciat apelanta că Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale, autoritate publică cu atribuţii în domeniul aplicării OUG nr. 96/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, a avut în vedere la adoptarea ordonanţei anterior invocată,
calitatea de salariată pentru acordarea indemnizaţiei de risc maternal, prin raportare la faptul că
persoana salariată are atribuţii legale de muncă/serviciu stabilite de un angajator, în timp ce
persoanele care au încheiat un contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, lucrează pe cont propriu, acestea având un regim
juridic total diferit de persoanele care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu un
angajator.
Prin urmare, a apreciat apelanta că persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, altele decât cele prevăzute la art. 1
alin. (1) din OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu se circumscriu
normelor de drept prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
În considerarea celor ce preced, i-a fost transmisa spre ştiinţă şi aplicare unitară a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, adresa emisă de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale nr.
30852/RG/14/DPBS/25.01.2021, înregistrată la CNAS cu nr. PI045/09.02.2021, potrivit căreia
persoanele care desfăşoară activitate în calitate de persoană fizică autorizată nu intră în câmpul
personal de aplicare al OUG nr. 96/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru motivele prezentate, pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a solicitat admiterea
apelului şi respingerea acţiunii ca nefondată.
În drept, a invocat art. 223 şi art. 446-471 Cod procedură civilă.
Reclamanta-intimată S.P.I.a formulat întâmpinare, prin care a susţinut că nu i se acordă
dreptul la concediul maternal de risc în care se află în prezent.
A susţinut că, fiind însărcinată, s-a prezentat la data de 13 ianuarie 2021 la Casa de Asigurări
de Sănătate, unde a adus la cunoştinţă acest aspect şi unde i s-a recomandat să întocmească un
contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii şi asigurări sociale de sănătate, ceea ce a şi
făcut, în aceeaşi zi, cu contractul nr. 847 din 13 ianuarie 2021.
Ulterior, s-a prezentat la medicul ginecolog care îi monitorizează sarcina şi, în urma
consultaţiei, i s-a comunicat faptul că prezintă o sarcină cu risc care nu îi mai permite să profeseze
la cabinetul medical individual pe care îl deţine, eliberându-i în acelaşi sens şi concediu maternal
de risc.
În aceste condiţii a luat legătura cu CAS şi a adus la cunoştinţa despre situaţia în care se află,
comunicându-i-se să se prezinte cu concediul medical eliberat de către medicul de familie şi avizat
de medicul de medicina muncii, spunându-i-se, totodată, să întocmească în acest sens un dosar şi cu
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alte documente pe care i le-au recomandat în vederea obţinerii plaţii pentru concediul maternal de
risc, ceea ce a şi făcut.
A solicitat la depunerea dosarului să i se comunice dacă i se va plăti concediul maternal de
risc şi i s-a spus că da, întrucât beneficiază de prevederile cap. VI art. 31,. Pct. 2 şi 3 din O.U.G. nr.
158/2005, care prevede că se acordă concediu de risc maternal fără stagiu de cotizare, deşi ea deţine
contract cu Casa de Asigurări de Sănătate şi a plătit contribuţiile prevăzute în acest act normativ.
La data de 8 martie 2021 a primit prin poştă de la CAS o adresă (nr. 2223, 2224 din
2.03.2021) prin care i s-a comunicat faptul că, urmare a cererii depuse de ea, i s-a refuzat plata
concediului medical de sarcină cu risc, fiindu-i restituite şi certificatele medicale nr. 4888053 din
25.02.2021 şi nr. 4888054 din 25.02.2021, cu precizarea că nu se încadrează în prevederile O.U.G.
nr. 96/2003, cu modificările şi completările prevăzute în Legea nr. 25/2004, acte normative care se
referă la persoanele angajate (salariate), şi nicidecum la persoanele fizice autorizate, calitate pe care
o are, deşi prevederile art. I şi II, precum şi art. II lit. e şi Capitolul VI - art. 31 punctul 2 şi 3 din
OUG 158/2005, care sunt în vigoare şi neabrogate, prevăd expres drepturile persoanelor fizice
autorizate de a li se acorda concediu medical pentru sarcina cu risc, drepturi care au fost acordate
de către CAS persoanelor care au fost în situaţia sa cu sarcini cu risc, pe care le cunoaşte şi cărora
li s-au plătit aceste concedii până în luna februarie 2021.
Având în vedere că i s-a refuzat plata concediului medical maternal de risc şi fiindu-i
restituite concediile medicale pentru luna februarie şi martie de către CAS Suceava, la data de
10.03.2021 s-a adresat cu plângere la CAS, la data de 10.03.2021 s-a adresat cu plângere în instanţă,
procesul a avut loc la 20 mai 2021, iar la data de 3 iunie 2021 i s-a comunicat faptul că a fost admisă
plângerea sa, iar intimata a fost obligată să îi plătească cele două concedii medicale de risc
menţionate anterior, urmând să primească şi hotărârea judecătorească.
Întrucât la data de 10.03.2021, când s-a adresat cu plângere la instanţă deţinea numai cele 2
concedii medicale de risc pentru lunile februarie şi martie menţionate mai sus, care au făcut obiectul
procesului din data de 20.05.2021, iar în prezent deţine şi restul concediilor medicale maternale de
risc, respectiv încă 3, ultimul fiindu-i refuzat şi primit de ea la data de 11.06.2021, concedii care
însumează cele 120 zile de concediu maternal de risc şi pe care le-a anexat la o alta plângere din
data de 17.06.2021 pe care a adresat-o instanţei şi care, în prezent, face obiectul dosarului
nr.2829/86/2021.
În concluzie, a solicitat să i se admită şi această plângere, iar CAS să fie obligată să-i
plătească toate concediile medicale de risc, deoarece din luna februarie 2021 nu a mai avut niciun
venit cu care să se poată întreţine.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. 1 Cod procedură
civilă, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale
incidente în cauză, curtea a reţinut următoarele:
OUG 158/2005 constituie cadrul general de reglementare în materia concediilor medicale şi
a indemnizaţiilor de asigurări de sănătate. Este real că, în enumerarea de la art. 2 alin. 1, a concediilor
medicale şi a indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii în condiţiile
acestui act normativ, se regăseşte şi concediul medical şi indemnizaţia de risc maternal. Însă,
dispoziţiile art. 31 din OUG 158/2005 prevăd că : „Dreptul la concediul de risc maternal se acordă
în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004.” Prin
urmare, legea cadru face trimitere la legea specială şi anume la OUG 96/2003 în ceea ce priveşte
condiţiile de acordare a dreptului la concediu de risc maternal. Or, art. 1 al. 1 lit. „a” din acest act
normativ prevede în mod clar că de această măsură de protecţie socială(concediul de risc maternal
reglementat de art. 10 din OUG 96/2013), beneficiază salariatele gravide şi mame, lăuze sau care
alăptează, de cetăţenie română ori a unui stat membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic
European, care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator.
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OUG 96/2013 reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 92/85/CEE, având
ca obiect aplicarea măsurile de promovare a îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă
în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Directiva 92/85/CEE a
fost adoptată ca o directivă specială în sensul art. 16 din Directiva 89/391/CEE, privind punerea în
aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de
muncă, care în art. 3 lit. „a” defineşte noţiunea de lucrător ca fiind orice persoană încadrată în muncă
de către un angajator, inclusiv stagiarii și ucenicii, cu excepția personalului de serviciu.
În definirea conceptului de lucrător, Curtea Europeană de Justiţie foloseşte criterii care se
concentrează în jurul existenţei unui raport de muncă şi a unei remuneraţii. Prin urmare, lucrătorul
a fost definit ca fiind persoana care, pentru o anumită perioadă de timp, prestează o activitate
remunerată pentru sau în subordinea altei persoane. Acest înţeles se desprinde şi din conţinutul art.
2 din Directiva 92/85/CEE care se referă la lucrătoarea care îşi informează angajatorul despre
starea sa, ceea ce înseamnă că vorbim despre o persoană aflată într-un raport de muncă.
Or, în speţă, reclamanta nu are această calitate, de persoană care prestează o activitate
remunerată în favoarea unei alte persoane, ci de persoană care desfăşoară o activitate economică
autorizată. Potrivit art. 4 din OUG 44/2004, persoana fizică autorizată este persoana care desfăşoară
o activitate economică în mod individual şi independent şi nu în calitate de angajat al unei alte
persoane. Reclamanta nu se află în situaţia reglementată de dispoziţiile OUG 96/2003 (de salariată
gravidă şi mamă, lăuză sau care alăptează, aflată în raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu
un angajator care, din motive obiective, nu poate asigura măsurile necesare pentru
înlăturarea riscului privind securitatea sau sănătatea salariatei sau o repercusiune asupra sarcinii sau
alăptării) pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie de risc maternal, criticile apelantei fiind
întemeiate sub acest aspect.
Prin urmare, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, curtea a admis apelul şi a
schimbat în tot hotărârea atacată în sensul că a respins acţiunea ca nefondată.
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1. Nulitate hotărâri AGA privind majorarea capitalului social şi cooptarea unui nou
asociat, respectiv cesionarea de către asociat a unui număr de părţi sociale către noul asociat,
motivată pe frauda la lege. Distincție între frauda la lege ca motiv de nulitate absolută - act juridic
și frauda creditorilor - motiv al acţiunii pauliene.

Rezumat:
Potrivit doctrinei și jurisprundenței, frauda la lege ar presupune două elemente: unul
material, care constă în procedeul folosit și care, prin el însuși, nu este contrar legii și unul
intelectual sau intențional, care constă în eludarea sau sustragerea de la aplicarea unui text de
lege. Astfel, frauda la lege nu este o încălcare directă a legii, ci o nesocotire indirectă a ei. Însă,
potrivit art. 1239 alin.2 N.C.civ. existența unei cauze valabile se prezumă până la proba contrară,
astfel că sarcina răsturnării acestei prezumții revine apelantei, iar potrivit art. 202, 203 din Legea
31/1990 cesiunea părţilor sociale se poate face fie între asociaţi, fie față de persoane din afara
societăţii.
În speţă, nu se poate reține frauda la lege, pentru că pârâta nu a încălcat o dispoziție legală
imperativă, ci una supletivă și procedând de manierea respectivă ar putea să prejudicieze cel mult
interesele economice particulare ale reclamantei creditoare, caz în care însă interesul încălcat nu
este unul general, ci unul particular al creditorului, fiind dată cel mult frauda creditorului dacă
sunt date și condițiile creării sau măririi insolvabilității debitorilor reclamantei, iar nu frauda la
lege.
Dreptul de opoziție al terților creditori societari față de operațiunea de transmitere a părților
sociale prevăzut de art. 62 din Legea 31/1990, ocrotește un drept particular, un interes al
creditorilor prejudiciați, iar nu un interes general, public care ar fi atras sancțiunea nulității
absolute, în cazul de față putând interveni cel mult nulitatea relativă. În cazul de față, vânzarea
părților sociale în oricare din cele două proceduri, cea între acționari sau cea față de terțe persoane
din afara societății, nu era prevăzută sub sancțiunea unei dispoziții legale imperative, ci doar
trebuia efectuată cu respectarea dreptului de opoziție al terților interesați.
Ceea ce reclamă apelanta este încălcarea unui interes particular, nu a unuia general, pentru
care dacă sunt întrunite condițiile intervine sancțiunea inopozabilității actului față de creditor, iar
nu nulitatea absolută a actului.
Lipsa cauzei, determinată de lipsa scopului mediat potrivit Noului Cod Civil este sancționată
cu anularea actului, iar nu cu nulitatea acestuia, cum se întâmpla sub reglementarea Vechiului Cod
civil, și din acest punct de vedere acțiunea reclamantei fiind nefondată.
În ceea ce priveşte neplata prețului, aceasta nu este sancționată de C.civ. cu nulitatea
absolută, ci implică aplicabilitatea altor dispoziții legale pe care însă apelanta nu le-a invocat.
Curtea reține că nici încălcarea dispozițiilor prevăzute de art. 14 şi art. 1.170 din Codul civil
privind buna-credinţă în executarea contractelor şi art. 15 din Codul civil- abuzul de drept nu e
sancționată cu nulitatea absolută a actelor, ci cu atragerea răspunderii civile delictuale. Atitudinea
pârâtei prin adoptarea celor două hotărâri, deși vădită pentru a limita posibilitățile de executare
silită reală din partea creditoarei, lezează un interes particular al creditorilor, iar nu unul general
al societății, sancțiunea nefiind nulitatea absolută, ci cel mult inopozabilitatea și răspunderea
pentru prejudicii, aspecte cu care însă instanța nu a fost învestită pentru a le analiza și dispune.
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(Decizia nr. 55 din 11 februarie 2021, dosar nr. 3727/86/2019)

Dispoziţii legale: art.132 alin.2 din Legea nr.31/1990, art. 202, 203 din Legea nr. 31/1990,
art. 1236 alin.1 N.C.civ., art. 1237 N.C.civ.

Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 43 din 29 mai 2020, Tribunalului Suceava- Secţia a II-a civilă a respins, ca
neîntemeiate, excepţiile inadmisibilității, tardivității și lipsei coparticipării procesuale pasive,
invocate de pârâtă, prin întâmpinare; a respins cererea având ca obiect „anulare hotărâre AGA”
formulată de reclamanta A. IFN SA, în contradictoriu cu pârâta B. SRL, ca nefondată; a respins
cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecată, ca nefondată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut cu privire la excepţiile inadmisibilităţii, tardivității și
lipsei coparticipării procesuale pasive, invocate de pârâtă, prin întâmpinare, că acestea sunt
neîntemeiate.
Pârâta B. SRL a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, arătând, în esență, că sesizarea
instanţei de judecată pe temeiul indicat este inadmisibilă în condiţiile în care Legea nr. 31/1990
prevede o cale specială de a ataca hotărârile AGA, respectiv opoziţia prevăzută de dispoziţiile art.61.
Potrivit art. 61 alin.1 din Legea nr.31/1990, creditorii sociali şi orice alte persoane
prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o
cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau
asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art.57 fiind aplicabile.
Instanța a reținut că dispozițiile legale precitate oferă posibilitatea persoanelor prejudiciate
de a solicita obligarea la acoperirea prejudiciului produs prin luarea unei hotărâri de modificare a
prevederilor actului constitutiv.
În speță, reclamanta și-a întemeiat însă cererea pe disp. art. 132 alin. 3 şi urm. din Legea nr.
31/1990, art.1237 şi urm. din Codul civil, art.194 şi următoarele Cod procedură civilă.
Față de temeiul de drept al acțiunii şi având în vedere că dispozițiile legale invocate vizează
posibilitatea formulării unei acțiuni în constatarea nulității unei hotărâri AGA de către persoana
interesată, prima instanța a apreciat că excepţia inadmisibilităţii apare ca fiind neîntemeiată, fiind
respinsă ca atare.
Prima instanță a mai reținut că, potrivit art.185 Cod procedură civilă, când un drept
procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din
exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste
termen este lovit de nulitate.
În speţă, în conformitate cu art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, hotărârile adunării
generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au
luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-
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verbal al şedinţei, iar potrivit alin. 3, când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune
este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.
Având în vedere că cererea introductivă a fost formulată în baza art.132 alin.3 din Legea nr.
31/1990, dreptul la acţiune fiind astfel imprescriptibil, prima instanța a respins excepția tardivităţii
invocată de pârâtă, prin întâmpinare, ca neîntemeiată.
Potrivit art.132 alin.5 din Legea nr.31/1990, cererea se soluţionează în contradictoriu cu
societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie, respectiv prin directorat.
Reclamanta a formulat prezenta acțiune civilă cu respectarea dispozițiilor legale precizate,
în contradictoriu cu pârâta societatea B. SRL, reprezentată legal prin administrator unic C.
Prin urmare, prima instanța a constatat că nu este incidentă în cauză nici excepția lipsei
coparticipării procesuale pasive, invocată de pârâtă, prin întâmpinare.
Pe fondul cauzei, prima instanță a reținut că, în fapt, prin Hotărârea AGA din data de 28.10.2019,
asociaţii societăţii B. SRL au decis majorarea capitalului social şi cooptarea unui nou asociat,
respectiv pe D.
Prin rezoluţia nr.11480/30.10.2019, ORC a dispus înregistrarea în Registrul Comerţului a
mențiunilor cu privire la capitalul social, modificare date, adăugare asociați persoane fizice, potrivit
datelor din hotărârea asociat unic din 28.10.2019.
De asemenea, prin Hotărârea AGA din data de 30.10.2019 s-a decis cesionarea de către asociatul E.
a unui număr de 102.999 de părţi sociale către noul asociat D., noua structură fiind: asociatul C.
deţine 1 parte socială în valoare nominală de 10 lei reprezentând 1% din capitalul social al SC B.
SRL, acesta având şi calitatea de administrator unic; asociatul E. deţine 1 parte socială în valoare
nominală de 10 lei reprezentând 1% din capitalul social al SC B. SRL; asociatul D. deţine 103.000
de părţi sociale în valoare nominală totală de 1.030.000 lei reprezetând 98% din capitalul social al
SC B. SRL.
Prin rezoluţia nr.11535/31.10.2019, ORC a dispus înregistrarea în Registrul Comerţului a
mențiunilor cu privire la transmitere părți sociale pentru persoane fizice, modificare date asociați
persoane fizice, potrivit datelor din hotărârea AGA din 30.10.2019, depunerea Actului Constitutiv
actualizat.
Prin cererea de executare înregistrată la data de 17.10.2019 pe rolul Biroului Executorului
Judecătoresc ..., reclamanta a solicitat înregistrarea cererii de excutare silită și deschiderea dosarului
de executare împotriva debitorilor B. SRL, F. SRL, C. şi E., pentru recuperarea sumei de 510.763,78
lei.
Prin încheierea emisă la data de 17.10.2019 de către Biroul Executorului Judecătoresc ..., s-a dispus
deschiderea dosarului de executare silită nr. 812/2019 împotriva debitorilor B. SRL, C. şi E., în baza
titlurilor executorii reprezentate de Contractul de credit revolving nr. 5/03.10.2016, modificat şi
completat prin Actul adiţional nr. 3/01.10.2018, Contractul de ipotecă mobiliară nr. 5/03.10.2016,
modificat şi completat prin acte adiţionale, inclusiv prin Actul adiţional nr. 3/01.10.2018, Biletul la
ordin seria şi nr. BRDE3AA 0574703, emis la 03.10.2016, scadent la 30.09.2019, refuzat la plată la
data de 07.10.2019, Biletul la ordin seria şi nr. BRDE3AA 0574704, emis la 03.10.2016, scadent la
30.09.2019, refuzat la plată la data de 04.10.2019.
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Prin încheierea dată în ședința Camerei de Consiliu la 30.10.2019 de Judecătoria Suceava în dosarul
nr..../314/2019, s-a încuviințat executarea silită în baza titlurilor executorii reprezentate de
Contractul de credit revolving nr.5/03.10.2016, modificat şi completat prin Actul adiţional nr.
3/01.10.2018, Contractul de ipotecă mobiliară nr. 5/03.10.2016, modificat şi completat prin acte
adiţionale, inclusiv prin Actul adiţional nr. 3/01.10.2018, Biletul la ordin seria şi nr. BRDE3AA
0574703, emis la 03.10.2016, scadent la 30.09.2019, refuzat la plată la data de 07.10.2019, Biletul
la ordin seria şi nr. BRDE3AA 0574704, emis la 03.10.2016, scadent la 30.09.2019, refuzat la plată
la data de 04.10.2019, împotriva debitorilor B. SRL, C. şi E., pentru obligația de plată a sumei de
510.763,78 lei.
Prin acțiunea civilă formulată, reclamanta a invocat, în esență, faptul că Hotărârea AGA din
data de 28.10.2019, respectiv Hotărârea AGA din data de 30.10.2019 au fost date în scopul fraudării
creditorilor, având o cauză ilicită.
Prima instanța a reținut faptul că reclamanta susține că la momentul adoptării celor două hotărâri,
asociaţii aveau cunoştinţă despre iniţierea executării silite împotriva lor, aspect pe care pârâții îl
contrazic, precizând că nu corespunde realității.
Potrivit adresei de comunicare depuse la dosar, încheierea de executare silită pronunțată la
30.10.2019 de către Judecătoria Suceava în dosarul nr..../314/2019, a fost comunicată reclamantei
A. IFN SA la data de 05.12.2019, ulterior emiterii Hotărârii AGA din data de 28.10.2019, respectiv
Hotărârii AGA din data de 30.10.2019, nerezultând din înscrisurile depuse la dosar momentul când
pârâții au luat cunoștință despre demararea executării silite împotriva lor.
Prima instanța a reţinut, raportat la dispoziţiile art.249 Cod procedură civilă, că deşi îi
revenea sarcina de a-şi dovedi afirmațiile, în cauză, reclamanta nu şi-a îndeplinit această obligaţie,
nefiind probată susținerea că cele două hotărâri AGA prin care s-a cooptat un asociat nou și s-a
realizat o cesiune de părți sociale au fost date în scopul fraudării creditorilor, având o cauză ilicită,
astfel că, cererea sa, a fost respinsă, ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel reclamanta A. IFN SA, criticând sentința pentru
nelegalitate și netemeinicie.
În motivare, a arătat că instanţa de fond a interpretat în mod eronat scopul mediat avut în
vedere de intimaţi la momentul adoptării celor două Hotărâri AGA, precum şi momentul naşterii
intenţiei acestora de fraudare a creditorilor.
Sentinţa apelată a fost pronunţată cu greşita interpretare şi aplicare a prevederilor art. art.
1237 şi 1238 alin. (2) din Codul de procedură civilă, privind scopul imediat urmărit la încheierea
actului.
În mod netemeinic s-a reţinut de către prima instanţă că: „Reclamanta susţine că momentul
adoptării celor două hotărâri, asociaţii aveau cunoştinţă despre iniţierea executării silite împotriva
lor, aspect pe care pârâţii îl contrazic, precizând că nu corespunde realităţii" şi că „nu a fost probată
susţinerea că cele două hotărâri AGA prin care s-a cooptat un asociat nou şi s-a realizat o cesiune
de părţi sociale au fost date în scopul fraudării creditorilor, având o cauză ilicită".
Prin urmare, instanţa de fond condiţionează reţinerea fraudei la lege comisă de intimaţi de
intenţia acestora de eludarea exclusiv a prevederilor procedurii de executare silită.
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A arătat că în ipoteza factuală dedusă judecăţii este incident motivul de nulitate pentru cauza
ilicită, în varianta reglementată de prevederile art. 1.237 din Codul civil, şi anume - frauda la lege.
Potrivit art. 1236 alin (2) Cod civil: „Cauza este ilicită când este contrară legii și ordinii
publice”.
Din interpretarea dispoziţiilor art 1.237, rezultă că eludarea normei de drept este însuşi scopul
mediat, care este singular şi univoc, constituind singurul motiv pentru care se încheie actul, element
psihologic şi voliţional care provoacă încheierea acelui act.
Aplicabilă ipotezei factuale, precum cea care face obiectul analizei, este prima teză a art.1238
Cod civil alin. (2), care vizează existenţa unui scop mediat comun sau a unor elemente comune ale
scopului mediat al părţilor contractante.
Cu privire la explicitarea noţiunii de fraudă la lege şi condiţiile ce se cer a fi îndeplinite,
solicită a fi avută în vedere Decizia nr. 1386/2014 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, Secţia a II-a
civilă.
În sinteză, un act juridic se socoteşte săvârşit în frauda legii când anumite norme legale sunt
folosite nu în scopul în care au fost edictate, ci pentru eludarea altor norme legale imperative, cu
alte cuvinte o nesocotire ocultă a legii, prin abaterea unor dispoziţii legale de la sensul şi spiritul lor,
manoperă dolosivă săvârşită prin conivenţă de către contractanţi în dauna unor terţe persoane. Se
observă, astfel, că fraudarea legii poate fi privită şi ca un caz particular de cauză ilicită, în sensul de
scop mediat contrar unor norme juridice imperative.
În cauza concretă dedusă judecăţii, noţiunea fraudei la lege îşi regăseşte aplicabilitatea, fiind
întrunite ambele condiţii necesare reţinerii fraudei la lege, respectiv: existenţa unor mijloace aparent
legale utilizate de părţi, prin care au fost eludate prevederi legale imperative și existenţa dovezii
faptului că părţile au acţionat de conivenţă pentru a eluda prevederile legale.
În ceea ce priveşte prima condiţie, reamintește că prin sentinţa apelată, instanţa de fond a
condiţionat reţinerea incidenţei fraudei la lege intenţia intimaţilor de eludare a prevederilor
procedurii de executare silită demarată.
Cu toate acestea, contrar celor reţinute de prima instanţă, a invocat în faţa acesteia că scopul
mediat, respectiv finalitate interzisă de reglementările în vigoare, a constat în eludarea indirectă şi
ocultă, de către intimaţi, a unei norme prohibitive, respectiv prevederile art. 62 din Legea
societăţilor.
În mod concret, manoperă dolosivă folosită de intimaţi prin intermediul Hotărârilor AGA, a
constat în principal, în cooptarea unui asociat persoană fizică (fiica intimaţilor) prin intermediul
majorării nereale a capitalului social, urmată imediat de cesiunea de părţi sociale către noul asociat,
procedură ce exclude aplicabilitatea normelor legale imperative privind respectarea termenului de
opoziţie al terţilor creditori societari.
Legea societăţilor reglementează modalitatea şi procedura specifică prin care pot fi cesionate
părţile sociale către asociaţi din afara societăţii, respectiv art.202, art. 62 alin. 1 şi art. 203. Astfel,
cesiunea părţilor sociale se poate face fie între asociaţi, fie între persoane din afara societăţii.
În ipoteza cesiunii părţilor sociale între asociaţi, procedura presupune simpla aprobare a
cesiunii în cadrul adunării generale a asociaţilor şi încheierea unui contract de cesiune între asociatul
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cedent şi asociatul cesionar, procedură rapidă, ce presupune doar înregistrarea documentelor la
Registrul Comerţului.
Pe de altă parte, în ipoteza cesiunii de părţi sociale către persoane din afara societăţii,
procedura de înregistrare la Registrul Comerţului poate ajunge la aproximativ două luni, întrucât
acest demers presupune două etape, respectiv depunerea a doua dosare distincte. Într-o primă etapă,
se înregistrează la Registrul Comerţului și, apoi se publică în Monitorul Oficial, hotărârea asociaţilor
de vânzare a părţilor sociale. A doua etapă demarează doar după expirarea unui termen de 30 de zile
de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii asociaţilor prin care a fost aprobată cesiunea părţilor
sociale.
În interiorul termenului de 30 de zile orice persoană interesată (în special creditorii societăţii
prejudiciaţi prin hotărârea asociaţilor privind cesiunea de părţi sociale) poate formula opoziţie prin
care să solicite instanţei de judecată să oblige, după caz, societatea sau asociaţii, fie la repararea
prejudiciului cauzat, fie la atragerea răspunderii civile a asociatului care doreşte să transfere părţile
sociale.
Sintetizând, Legea societăţilor prevede că, în cazul societăţilor cu răspundere limitată,
transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii se realizează în două etape şi va
opera, în lipsa unei opoziţii, la data expirării unui termen de 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial a hotărârii asociaţilor, iar dacă a fost formulată o opoziţie, la data comunicării
hotărârii de respingere a acesteia.
Prin urmare, pentru a se analiza legalitatea hotărârilor AGA a căror nulitate absolută o solicită
a fi constatată, trebuie analizat dacă respectivele hotărâri au o cauză licită prin raportare la procedura
specială a cesiunii părţilor sociale către persoane din afara societăţii, cum a fost cazul în speţă.
În cauza concretă dedusă judecăţii, după cum se poate observa din cele prezentate mai sus şi
înscrisurile depuse la dosarul cauzei, intimata B. prin reprezentanţii săi legali, asociaţii acesteia,
respectiv C. şi E., pe de o parte, precum şi numita D. pe de altă parte, prin înţelegerea acestora, au
eludat în mod dolosiv prevederile speciale aplicabile procedurii cesiunii părţilor sociale către
persoane din afara societăţii, procedură ce impunea înregistrarea cesiunii doar la data expirării
termenului de opoziţie prevăzut la art. 62 (adică după expirarea celor 30 de zile de la data publicării
hotărârii adunării generale a asociaţilor în Monitorul Oficial), luând decizia şi înregistrând în acest
scop iniţial o majorare de capital social scriptică, doar cu 1 parte socială a 10 lei reprezentând 1%
din capitalul social, pentru ca, în aceeaşi zi în care s-a pronunţat rezoluţia directorului ORC prin
care s-au înregistrat modificările aferente AGA 28.10.2019 (prin Menţiunea 55279), respectivului
asociat nou să-i fie cesionate, la valoarea nominală, un număr de 102.999 părţi sociale reprezentând
98% din capitalul social al B., astfel încât asociatul nou intrat să deţină majoritatea absolută şi
controlul deplin al B. prin deţinerea unui număr de 103.000 părţi sociale reprezentând 99% din
capitalul social.
Cu alte cuvinte, prin mecanismul dolosiv al unei majorări nereale de capital social, s-a creat
premisa aparenţei de legalitate a cesiunii părţilor sociale către un asociat intrat în societate cu această
ocazie (cesiunea între asociaţi existenţi), astfel încât procedura înregistrării cesiunii părţilor sociale
către persoane din afara societăţii, cu respectarea dreptului de opoziţie al terţilor, să fie eludată.
Este evident că fără intenţia de cesionare ulterioară a părţilor sociale către noul asociat prin
AGA 30.10.2019, majorarea capitalului social nu s-ar fi efectuat, AGA 28.10.2019 fiind făcută doar
pentru a justifica o aparenţă de legalitate în faţa ORC.
56

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

În plus, în lipsa AGA 28.10.2019 de cooptare a noului asociat printr-o majorare scriptică a
capitalului social, ar fi avut posibilitatea de a înregistra o cererea de opoziţie faţă de Hotărârea AGA
de cesiunea a părţilor sociale către persoana din afara societăţii, cât timp conform art. 202 alin. (1)
din Legea societăţilor părţile sociale pot fi transmise liber între asociaţi, legea neimpunând
respectarea unui termen de opoziţie.
În plus, drept consecinţă a eludării dreptului de opoziţie faţă de cesiunea de creanţă către
persoane din afara societăţii, s-a creat, în continuare, premisa aparenţei de legalitate a sustragerii de
la eminenta executare silită a părţilor sociale deţinute de debitorii persoane juridice, în cauză a
debitoarei E. - acţionat majoritar, deţinând 99% din părţile sociale la valoarea nominală de 10 lei şi
valoare totală de 103.000 lei, iar în urma cesiunii a deţinut un număr de 1 parte socială cu valoare
nominală de 10 lei şi valoare totală de 10 lei.
Or, asemenea operaţiuni făcute cu intenţia fraudării unui creditor sunt contrare legii şi ordinii
publice, în mod concret, prevederilor ce reglementează executarea cu bună credinţă a obligaţiilor
prevăzute de art. 14 şi art. 1.170 din Codul civil, privind buna credinţă în executarea contractelor,
precum şi art. 15 din Codul civil, dat în reglementarea abuzului de drept.
Astfel cum a arătat, este un creditor ce a demarat executarea silită împotriva intimatei şi a
asociaţilor acesteia, fiind o persoană interesată în accepţiunea art. 132 alin. (3) din Legea
societăţilor.
Prin adoptarea celor două Hotărâri AGA, pârâta a încălcat dreptul său de a formula opoziţie,
precum şi de a executa silit părţile sociale deţinute de debitorii persoane juridice, restrângând
posibilitatea reală de executare a respectivelor părţi sociale de la 100% la 1%, prejudiciul fiind
evident.
Scopul final cumulat al acestor două Hotărâri AGA este unul evident, respectiv fraudarea
interesului său, prin înstrăinarea în mod ilegal a părţilor sociale ce făceau obiectul executării silite
începute, Hotărârile AGA fiind afectate de o cauză ilicită încă de la început.
Astfel, se poate observa că celor două Hotărâri AGA le lipseşte scopul mediat (cel real),
intenţia părţilor nefiind acela de a coopta un nou asociat - persoană interpusă, intenţia comună a
acestora fiind de eluda procedura de durată a cesiunii de părţi sociale către persoane din afara
societăţii şi dreptul de opoziţie a creditorilor societăţii, iar consecinţa directă a acestui demers a fost
scoaterea din masa bunurilor ce puteau şi urmau a fi executate silit, respectiv părţile sociale ce
aparţineau asociatului majoritar (E.), prin transferarea lor către o persoană interpusă (prin prisma
legăturii de rudenie de prim grad cu cei doi asociaţi ai B.).
În acest sens, solicită instanţei de control judiciar să observe şi "graba" cu care în aceeaşi zi
în care s-a pronunţat rezoluţia directorului ORC prin care s-au înregistrat modificările aferente AGA
28.10.2019 (prin Menţiunea 55279), reprezentantul legal al B. a depus cererea de înregistrare a
modificărilor aferente AGA 30.10.2019 (depusă în aceeaşi zi şi înregistrate în ziua următoare, prin
rezoluţia aferentă Menţiunii 55586), în fapt neexistând niciun motiv temeinic ce putea clama această
urgenţă, altul decât "punerea la adăpost" a bunurilor debitorilor persoane fizice - asociaţii B. împotriva iminenţei executării silite a acestora, executare silită care fusese deja iniţiată la momentul
adoptării Hotărârilor AGA.
Utilizând aceste artificii în frauda legii, noul asociat al B. (D.) a preluat întregul control asupra
societăţii, fiind evident că aceasta a fost de la bun început intenţia părţilor semnatare, mecanismul
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majorării fictive fiind doar interfaţa care, în opinia acestora, poate asigura legalitatea Hotărârilor
AGA respective şi siguranţa că creditorii nu mai pot executa părţile sociale deţinute în trecut de
asociatul majoritar (E.), întrucât acestea sunt deţinute de noul asociat majoritar (D.) - persoana
interpusă.
Astfel cum a arătat, pentru valabilitatea unui act juridic acesta trebuie animat de o cauză
existentă, licită şi morală. Totodată, când cauza încheierii actului juridic civil este una ilicită, adică
„când contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative",
legiuitorul sancţionează cu nulitatea absolută respectivul act juridic.
Fraudarea legii reprezintă ocolirea dispoziţiilor legale ce sunt în mod normal şi legal aplicabile
raportului juridic respectiv, prin adoptarea unor acte şi mijloace licite în aparenţă, dar ce au un scop
ilicit, astfel încât noului raport civil născut în mod nereal să îi fie aplicabile alte dispoziţii legale,
respectiv alt regim juridic.
Reiterează că în speţă, ilicitul săvârşit prin adoptarea (şi înregistrarea la ORC) a celor două
Hotărâri AGA a constat în ocolirea, prin intermediul majorării nereale a capitalului social, a
normelor legale imperative ce impuneau respectarea unui termen de opoziţie, astfel încât în noua
situaţie normele legale imperative respective să nu fie aplicabile, efectul fiind imposibilitatea
formulării opoziţiei reglementate de art. 62 din Legea societăţilor, întrucât prin adoptarea (şi
înregistrarea la ORC) nu a existat în fapt un termen în care respectiva opoziţie să poată fi depusă,
modificările fiind înregistrate imediat.
Cu privire la a doua condiție - caracterul comun al ilicităţii cauzei, părţile au acţionat de
conivenţă pentru a eluda prevederile legale aplicabile, arată următoarele:
Cu privire la prezumţia de valabilitate a cauzei, arătă că aceasta îşi găseşte sediul materiei în
prevederile art. 1239 alin. (2) din Codul civil, conform căruia: „Existenţa unei cauze valabile se
prezumă până la proba contrară".
Potrivit doctrinei, în vederea răsturnării prezumţiei de valabilitate se poate recurge la termenii
contractuali, fie la diferite indicii întemeiate pe circumstanţele care au dus la încheierea contractului.
Art. 254 din C.pr.civ. consacră principiul liberei aprecieri a probelor de către instanţa de
judecată. În ipoteza factuală dedusă judecăţii operează o înşiruire de prezumţii simple care
demonstrează în mod concludent susţinerile sale.
Cu privire la materia prezumţiilor judiciare, prevederile art. 329 din C.pr.civ. arată că: „În
cazul prezumţiilor lăsate la luminile şi înţelepciunea judecătorului, acesta se poate întemeia pe ele
numai dacă au greutate şi puterea de a naşte probabilitatea faptului pretins; ele, însă, pot fi primite
numai în cazurile în care legea admite dovada cu martori".
În continuare, prevederile art. 309 alin. (1) din C.pr.civ. dispun că: „Proba cu martori este
admisibilă în toate cazurile în care legea nu dispune altfel”
În raport de cele de mai sus, arată că în ceea ce priveşte condiţia caracterului comun al ilicităţii
scopului urmărit la momentul adoptării celor două Hotărâri AGA, există mai multe prezumţii
rezonabile şi argumente solide care să justifice teza privind existenţa unei intenţii comune de eludare
a prevederilor legale, respectiv:
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-Existenţa unui titlu executoriu privind o datorie cunoscută a A. împotriva debitoarei B.,
precum şi împotriva debitorilor avalişti, persoane fizice, asociaţii C. şi E., părinţii noului asociat
cooptat prin Hotărârea AGA 28.10.2019;
-Reaua-credinţă a intimaţilor, soţii C. şi E., rezultată din practica constantă a acestora în sensul
sustragerii de la iminenţa executării silite, prin diverse modalităţi, a părţilor sociale ale debitoarelor
F. şi G. SRL, a căror asociaţi sunt tot soţii C. şi E., sens în care a depus în probaţiune Sentinţa nr.
138/14.07.2020, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. ../110/2019 şi Sentinţa nr.
67/07.07.2020, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. ../86/2019;
-Intimata B., prin administrator C., cât şi fiica asociaţilor, D., au cunoscut sau cel puţin
trebuiau să cunoască faptul că prin transferul părţilor sociale către noul asociat D., asociatul urmărit
silit E. îşi diminuează patrimoniul, astfel încât creditorii acesteia pot fi prejudiciaţi.
În realitate, intimata B. prin asociaţii acesteia, soţii C. şi E., împreună cu fiica acestora D. au
urmărit în mod expres sustragerea de la masa bunurilor susceptibile de executare silită şi
împiedicarea executării silite prin reducerea drepturilor asociatului majoritar E., ca urmare a
reducerii părţilor sociale ale acesteia;
-Urgenţa înregistrării cesiunii de creanţă în chiar ziua operării modificărilor privind cooptarea
noului asociat. În aceeaşi zi în care s-a pronunţat rezoluţia directorului ORC prin care s-au înregistrat
modificările aferente AGA 28.10.2019 (prin Menţiunea 55279), de unde rezultă urgenţa de a pune
la adăpost părţile sociale ale debitoarei avaliste E., asociat majoritar deţinând 99% din părţile
sociale;
-Legătura ce rudenie foarte apropiată a intimaţilor persoane fizice, în special a cedenteiE. şi
cesionarei D., respectiv legătură de rudenie tată-mamă-fiică, legătură recunoscută în mod expres
prin cererea de apel, formulată de societatea G. a cărei asociaţi sunt tot soţii C. şi E., cerere de apel
ce face obiectul dosarului nr. ../86/2019, aflat pe rolul Curţii de Apel Suceava. Legătura de rudenie
a asociaţilor B. şi a cesionarei, demonstrează în mod concludent înţelegerea acestora în sensul
încercării eludării normelor legale şi vătămarea intereselor legitime ale unei terţului creditor A.;
-Asociatul cesionar (D.) nu reprezintă un terţ investitor care a preluat părţile sociale în vederea
realizării unor investiţii ulterioare - aceasta fiind doar o persoană interpusă, iar cesiunea nu a avut
loc decât în sens formal - controlul rămânând la vechii asociaţi;
-Transferul părţilor sociale prin simpla Hotărâre AGA 30.10.2020 nu are la bază un act de
vânzare-cumpărare părţi sociale încheiat între asociaţi, nefiind depusă nicio dovadă în acest sens.
Astfel, intimaţii nu au făcut dovada achitării efective a preţului de către cesionar, deşi prin Hotărârea
AGA 30.10.2019, se arată următoarele: „Eu cedentul declar că am primit contravaloarea părţilor
sociale cesionate. Eu cesionarul, declar că am plătit contravaloarea părţilor sociale primite (...)";
-În plus, în privinţa preţului cesiunii menţionat în cuprinsul Hotărârii AGA 30.10.2020,
respectiv valoarea nominală a părţilor sociale (i.e. 1.029.990 lei), învederează argumentele arătate
mai sus privind nerealitatea şi neseriozitatea acestuia raportat la valoarea mult mai mare a societăţii
(de 4-5 ori mai mare);
-Iminenţa punerii în executare a titlului executoriu, executare silită ce fusese declanşată deja
la momentul adoptării celor două Hotărâri AGA;
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-Buna sa credinţă, prin încercarea repetată de recuperare amiabilă a creanţei deţinute de A., în
scopul evitării executării silite şi încercare demarată prin Somaţia de plată transmisă debitoarei B.
la data de 01.04.2019;
-Lipsa unor apărări rezonabile din partea intimaţilor, aceasta cu atât mai mult cu cât acest
demers a fost urmat cu privire la celelalte societăţi debitoare.
Toate aceste aspecte conduc la concluzia că actul a fost încheiat cu scopul vădit al eludării
dreptului de opoziţie al creditorilor societăţii, precum şi al zădărnicirii executării silite şi a
prejudicierii creditoarei A., acesta fiind scopul mediat adoptării celor două Hotărâri AGA.
A mai arătat apelanta faptul că instanța de fond greșit a raportat momentului naşterii intenţiei
de fraudare a creditorilor de către intimaţi la momentul luării la cunoştinţă de demararea executării
silite împotriva acestora.
Instanţa de judecată analizează momentului naşterii intenţiei de fraudare a creditorilor de către
intimaţi raportat la momentul luării la cunoştinţă a acestora de demararea procedurii de executare
silită.
Ipoteza factuală dedusă judecăţii reclamă găsirea unei perspective juridice adecvate, raportate
la condiţiile legale ale formării unui act juridic valabil şi la mijlocul juridic pe care îl are la dispoziţie
un terţ creditor de a obţine repararea prejudiciului patrimonial încercat prin încheierea respectivului
act juridic. În altă ordine de idei, se impune stabilirea consecinţelor juridice ale încheierii unui act
translativ de drepturi, atunci când acesta este încheiat în scopul final al creării unei stări de
insolvabilitate a debitorului înstrăinător, al zădărnicirii eventualei urmăriri silite îndreptate de
creditor împotriva sa, acesta fiind scopul mediat comun al înstrăinătorului şi dobânditorului la
momentul perfectării actului translativ de drepturi.
În cazul nulităţii pentru cauză ilicită, scopul mediat al dobânditorului nu este acela de a-şi
îndestula patrimoniul cu bunul/dreptul vizat, ci de a-l sprijini pe înstrăinător în zădărnicirea urmăririi
silite, dobânditorul nefiind, astfel, interesat de dobândirea dreptului/bunului în acord cu propriile
sale nevoi sau dorinţe, ci figurează ca un pion juridic ce ia parte la mecanismul unei convenţii
frauduloase.
Situaţia eludării aplicării normelor imperative mai sus menţionate trebuie analizată prin
raportare la condiţiile existente la momentul demersurilor promovate de ea, demersuri care nu doar
au prefigurat în viziunea asociaţilor B. posibilitatea demarării procedurii de executare silită, ci
aceştia au avut certitudinea că faţă de refuzul ofertei de eşalonare propuse, precum şi refuzul la plată
a biletelor la ordine emise de societate şi avalizate de asociaţi, toate aceste circumstanţe nu putea
avea drept consecinţă decât demararea de urgenţă a executării silite, astfel cum s-a şi întâmplat.
Hotărârile AGA, a căror nulitate absolută o invocă, au fost adoptate ulterior demersurilor
demarate de recuperare a creanţei, astfel că intimaţii erau în deplină cunoştinţă de iminenţa
executării silite.
Reiterează, totodată, punctual, acţiunile efectuate în sensul recuperării creanţei împotriva
debitorilor, de unde rezultă că aceştia aveau prefiguraţia iminenţei executării silite atât împotriva
societăţii, cât şi împotriva patrimoniului asociaţilor avalişti:
1. Somaţia de plată transmisă debitoarei B. la data de 01.04.2019 (Anexa nr. 6 la cererea de
chemare în judecată), prin care a pus în vedere debitoarei B. să îşi îndeplinească obligaţiile de plată
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până la data de 05.04.2019, în caz contrar urmând ca la data de 08.04.2019 bilete la ordin să fie
introduse în bancă. Cu toate acestea, B. nu a dat curs solicitărilor;
2. Notificarea privind scadenţa anticipată a creditului transmisă debitoarei B. la data de
23.04.2019 (Anexa nr.7 la cererea de chemare în judecată), în baza căreia a fost declarată scadenţa
anticipată a tuturor sumelor datorate de B. în temeiul Contractului de credit şi a Actului Adiţional
la Contractul de credit (incluzând, creditul, dobânda, dobânda majorată, comisioanele şi orice
costuri şi cheltuieli), sume care au devenit scadente şi plătibile imediat la data comunicării
Notificării de scadenţă anticipată respective, fără alte formalităţi sau intervenţia instanţelor
judecătoreşti;
3. Conştientizând iminenţa executării silite, intimata B. prin administrator unic C., a solicitat
prelungirea termenului de scadenţă a creditelor acordate B. şi F., însă i-a comunicat prin intermediul
reprezentanţilor convenţionali că acest lucru nu este posibil;
4. Prin emailul reprezentantului convenţional al A., din data de 14.05.2019, adresat
administratorului B. - C. (Anexa nr. 8 la cererea de chemare în judecată) în scopul evitării iniţierii
procedurilor de executare silită a propus drept soluţie încheierea unor acte adiţionale de
rescadenţare/reeşalonare a debitelor, desigur cu acordarea unor noi garanţii, propunere care a fost
apreciată ca fiind refuzată, faţă de lipsa vreunui răspuns din partea intimatei;
5. Introducerea la plată a cele 2 (două) bilete la ordin, emise de debitoarea B. şi avalizate de
debitorii C. şi E., au fost prezentate la plată, fiind refuzate la plată pentru lipsă de disponibil;
6.Înregistrarea, la data de 17.10.2019, a cererii de executare silită şi admisă la aceeaşi dată de
BEJ ..., deschizându-se dosarul de executare silită nr. .../2019 (Anexa nr. 10 la cererea de chemare
în judecată), iar prin încheierea din data de 30.10.2019 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosarul
nr. .../314/2019 instanţa a admis cererea şi a dispus încuviinţarea executării silite (Anexa nr. 11 la
cererea de chemare în judecată).
Doctrina şi jurisprudenţa confirmă opinia sa. În mod constant doctrina a explicat că ilicitul
unui act juridic determină nulitatea absolută a acestuia.
Pentru toate aceste considerente, soluţia adoptată de prima instanţă se impune a fi reformată,
sens în care solicită admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei apelate, iar pe cale de consecinţă,
admiterea cererii de chemare în judecată şi:
-Constatarea nulităţii absolute a Hotărârii adunării generale a asociaţilor B. din data de
28.10.2019 ("AGA 28.10.2019") prin care s-a majorat capitalul social al intimatei şi a Hotărârii
adunării generale a asociaţilor B. din data de 30.10.2019 ("AGA 30.10.2019") prin care s-au cesionat
părţi sociale deţinute de asociatul E.,
-Radierea din Registrul Comerţului a Menţiunii nr. 55279/29.10.2019 privind înregistrarea
modificărilor rezultate din hotărârea adunării generale a asociaţilor B. din data de 28.10.2019
("Menţiunea 55279") şi a Menţiunii nr. 55586/30.10.2019 privind înregistrarea modificărilor
rezultate din hotărârea adunării generale a asociaţilor B. din data de 30.10.2019 ("Menţiunea
55586");
-Obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentului demers procesual.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, SC B. SRL, a solicitat respingerea ca nefondată a cererii
de apel formulată de către A. IFN.
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Sub un prim aspect, a subliniat faptul că efectele inopozabilităţii acţiunii pauliane (revocatorii)
sunt prevăzute în mod expres de art.1.565 Cod Civil .
Alineatul (1) al art.1565 din Noul Cod Civil reglementează efectele admiterii acţiunii oblice
faţă de creditorul reclamant, precum şi faţă de ceilalţi creditori care au intervenit în cauză, stipulând
declararea inopozabilităţii actului juridic faţă de aceştia. Soluţia inopozabilităţii presupune că actul
juridic fraudulos nu va produce efecte în raportul dintre creditorul reclamant şi terţul pârât, în sensul
că primul se va comporta ca şi cum actul nu s-ar fi încheiat, respectiv bunul care formează obiectul
derivat al actului nu ar fi ieşit niciodată din patrimoniul debitorului. Inopozabilitatea faţă de creditor
a actului fraudulos încheiat de debitor operează numai în limitele valorii creanţei, astfel că, în ipoteza
în care valoarea creanţei este mai mică decât a bunului, inopozabilitatea va fi doar parţială, până la
concurenţa creanţei creditorului.
Textul legal reiterează efectul relativ al admiterii acţiunii revocatorii, în acord cu opinia
unanimă a doctrinei reprezentative, întrucât beneficiază numai creditorului - reclamant, precum şi
creditorilor intervenienţi în cauză, nu şi celorlalţi eventuali creditori ai debitorului. Explicaţia se află
în specificul acţiunii revocatorii de a fi expresia manifestării unui drept propriu al creditorului, spre
deosebire de acţiunea oblică care, presupunând exercitarea unui drept al debitorului, profită tuturor
creditorilor, indiferent dacă au intervenit sau nu în cauză.
Articolul 1565 N.C.C. nu conţine prevederi exprese referitoare la efectele admiterii acţiunii
revocatorii în raporturile dintre debitor şi terţ, însă soluţia inopozabilităţii actului faţă de creditor
conduce spre afirmaţia că între aceştia actul rămâne valabil. Terţul evins de către creditor are la
îndemână o acţiune în regres împotriva debitorului în baza contractului.
Totuşi, alin.(2) reglementează efectele admiterii acţiunii faţă de terţ, prin prezentarea
drepturilor şi obligaţiilor acestuia: dreptul de a păstra bunul cu obligaţia de a plăti creditorului o
sumă de bani egală cu prejudiciul suferit de acesta prin încheierea actului. Noul Cod Civil confirmă
teza exprimată în doctrina franceză conform căreia terţul dispune de opţiune între a efectua plata
către creditorul -reclamant şi a delăsa sau abandona bunul în mâinile acestuia.
Pentru situaţia în care terţul nu plăteşte creditorului suma de bani reprezentând prejudiciul
suferit de acesta prin încheierea actului, hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii
va avea ca efect indisponibilizarea bunului până la încetarea executării silite a creanţei pe care şi-a
întemeiat acţiunea, conform tezei a II-a a alin. (2). Noul Cod Civil reglementează astfel un efect
special al acţiunii revocatorii, aplicabil în situaţia menţionată.
Astfel, solicitarea apelantei de anulare a celor două hotărâri AGA apare ca neîntemeiată,
deoarece sancţiunea este inopozabilitatea actului şi nu nulitatea absolută cum solicită apelantareclamantă.
Apelanta - reclamantă susţine că aceste două hotărâri s-au făcut în frauda creditorilor, având
o cauză ilicită.
Învederează că instanţa de fond în mod corect a reţinut că potrivit adresei de comunicare
depusă la dosar, Încheierea de executare silită pronunţată la data de 30.10.2019 de către Judecătoria
Suceava în dosarul nr.../314/2019, a fost comunicată reclamantei A. IFN SA la data de 05.12,2019,
ulterior emiterii Hotărârii AGA din data de 28.10.2019, respectiv Hotărârii AGA din data de
30.10.2019, nerezultând din înscrisurile depuse la dosar momentul când pârâţii au luat cunoştinţă
despre demararea executării silite împotriva lor.
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Astfel, contrar susţinerilor apelantei, la momentul adoptării Hotărârii adunării generale a
asociaţilor din data de 28.10.2019 şi din 30.10.2019, nici societatea şi nici C. sau E. nu aveau
cunoştinţă despre iniţierea executării silite deoarece executorul judecătoresc nu comunicase nici o
somaţie de executare.
Încheierea de încuviinţare a executării silite s-a pronunţat la data de 30.10.2019, după emiterea
Hotărârii adunării generale a asociaţilor din data de 28.10.2019. Mai mult decât atât, debitorul
principal solicitase în luna septembrie a anului 2019 prelungirea scadenţei liniei de credit iar
reclamanta nu oferise nici un răspuns până la momentul adoptării celor două hotărâri AGA.
În condiţiile în care la momentul adoptării celor două hotărâri asociaţii nu aveau cunoştinţă
despre iniţierea executării silite, susţinerile conform cărora adoptarea celor două hotărâri s-au făcut
în frauda reclamantei sunt mai mult decât nefondate.
Mai mult decât atât, din analizarea contractului de credit revolving nr.5/03.10.2016 rezultă că
apelanta are suficiente garanţii pentru recuperarea creanţei. Aceasta s-a înscris la masa credală a
fidejusorului F. SRL cu suma de 1.313.717,40 lei reprezentând creanţă garantată rezultată din
Contractul de credit nr.5/03.10.2016, și cu suma de 671.897,07 lei reprezentând creanţă
chirografara.
De asemenea, la data de 16.11.2020, prin Procesul verbal de licitaţie publică imobiliară emis
de către B.EJ. .. în dosarul execuţional nr.../17.10.2019 s-a valorificat bunul imobil proprietatea
fidejusorilor C. şi E. prin vânzarea către numitul H. pentru suma de 34425 de euro. Dosarul de
executare nr.812/2019 a fost iniţiat de către apelanta A. IFN SA. De asemenea s-a valorificat bunuri
mobiliare proprietatea fidejusorilor C. şi E. prin vânzarea a 4 parcele de teren cu suma de
aproximativ 12.000 euro.
Prin vânzarea bunurilor la licitaţie publică, apelanta şi-a recuperat suma de aproximativ
50.000 de euro din creanţa rezultată din Contractul de credit nr.5/03.10.2016 chiar de la fidejusori.
Oricum, atât SC B. SRL cât şi SC F. SRL deţin multe alte bunuri care pot fi valorificate pentru
a acoperi creanţa apelantei A. IFN SA, situaţie în care dreptul creditorului nu a fost lezat în nici un
fel prin cesionarea părţilor sociale.
Acţiunea revocatorie este acţiunea prin care creditorul poate cere revocarea pe cale
judecătorească a actelor juridice încheiate de debitor în vederea prejudicierii sale, ce se
concretizează în faptul că, prin încheierea actelor atacate, debitorul îşi măreşte sau creează o stare
de insolvabilitate, ceea ce nu este cazul. Prin cesionarea părţilor sociale nu s-a creat o stare de
insolvabilitate.
Pentru admiterea acţiunii revocatorii este necesară îndeplinirea mai multor condiţii, respectiv
actul atacat să fi creat creditorului un prejudiciu, prejudiciu care constă în faptul că debitorul şi-a
cauzat sau şi-a mărit o stare de insolvabilitate; frauda debitorului care a avut cunoştinţă de rezultatul
păgubitor al actului faţă de creditor; complicitatea la fraudă a terţului cu care debitorul a încheiat
actul atacat; creditorul să aibă o creanţă certă, lichidă, exigibilă. Dovada îndeplinirii acestor cerinţe
revine în sarcina reclamantului.
Scopul acţiunii revocatorii este cel al readucerii în patrimoniul debitorului a unicului bun
posibil a fi valorificat pe această cale. Jurisprudenţa a stabilit că în condiţiile în care se dovedeşte
că bunul litigios nu este singurul bun, acţiunea trebuie respinsă ca neîntemeiată.
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Aşadar, condiţia prejudiciului înseamnă că debitorul şi-a creat sau mărit o stare de
insolvabilitate. Proba insolvabilităţii se face în genere prin urmărirea şi executarea bunurilor
debitorului. Dacă executarea nu este finalizată, întrucât debitoarea nu a avut bunuri din care
creditorul să fie îndestulat, sunt astfel dovedite atât prejudiciul, cât şi insolvabilitatea.
Proba fraudei cade în sarcina creditorului, indiferent dacă actul atacat este unul cu titlu oneros
sau gratuit. Fiind vorba de un fapt juridic, proba fraudei debitorului se poate realiza prin orice mijloc
de probă, inclusiv prin recurgerea la prezumţii simple.
Dovada complicităţii terţului la frauda creditorului este necesară în măsura în care actul
contestat prin acţiunea pauliană este unul cu titlu oneros. Creditorul va trebui să probeze că terţul a
avut cunoştinţă că prin actul încheiat îi creează sau măreşte o stare de insolvabilitate cocontractantului său.
Oricum, cooptarea noului asociat şi cesiunea de părţi sociale nu s-a făcut în frauda creditorilor,
neavând nici cauză ilicită.
Este adevărat că părţile sociale ale unei societăţi reprezintă bunuri mobile corporale care pot
fi executate silite, însă valoarea părţilor sociale poate fi negativă dacă pasivul este mai mare decât
activul. Astfel, chiar dacă părţile sociale pot fi executate silit, există riscul ca persoana care le
adjudecă să devină asociat şi să suporte şi o parte din pasivul societăţii prin preluarea părţilor sociale.
În aceste condiţii, pentru ca instanţa de judecată să poată analiza dacă o cesiune de părţi sociale
s-a făcut în frauda unor creditori, trebuie să cunoască valoarea respectivelor părţi sociale, şi nu se
referă la valoarea lor nominală, ci la valoarea rezultată prin compararea pasivului cu activul
societăţii comerciale.
De asemenea, învederează că atât asociaţii cât şi debitorul principal deţin multe alte bunuri
împotriva cărora s-ar putea îndrepta eventualii creditori, părţile sociale nefiind singurele bunuri ale
asociaţilor.
Examinând legalitatea și temeinicia sentinței apelante, prin prisma actelor și lucrărilor
dosarului Curtea reține următoarele:
În ceea ce privește situația de fapt, necontestată de părți, se reține că din înscrisurile de la dosarul
cauzei rezultă că prin Hotărârea AGA din data de 28.10.2019, asociaţii societăţii B. SRL au decis
majorarea capitalului social şi cooptarea unui nou asociat, respectiv pe D.
Prin rezoluţia nr.11480/30.10.2019, ORC a dispus înregistrarea în Registrul Comerţului a
mențiunilor cu privire la capitalul social, modificare date, adăugare asociați persoane fizice, potrivit
datelor din hotărârea asociat unic din 28.10.2019.
De asemenea, prin Hotărârea AGA din data de 30.10.2019 s-a decis cesionarea de către asociatul E.
a unui număr de 102.999 de părţi sociale către noul asociat D., noua structură fiind: asociatul C.
deţine 1 parte socială în valoare nominală de 10 lei reprezentând 1% din capitalul social al SC B.
SRL, acesta având şi calitatea de administrator unic; asociatul E. deţine 1 parte socială în valoare
nominală de 10 lei reprezentând 1% din capitalul social al SC B. SRL; asociatul D. deţine 103.000
de părţi sociale în valoare nominală totală de 1.030.000 lei reprezentând 98% din capitalul social al
SC B. SRL.
Prin rezoluţia nr.11535/31.10.2019, ORC a dispus înregistrarea în Registrul Comerţului a
mențiunilor cu privire la transmitere părți sociale pentru persoane fizice, modificare date asociați
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persoane fizice, potrivit datelor din hotărârea AGA din 30.10.2019, depunerea Actului Constitutiv
actualizat.
Prin cererea de executare înregistrată la data de 17.10.2019 pe rolul Biroului Executorului
Judecătoresc ..., reclamanta apelantă a solicitat înregistrarea cererii de executare silită și deschiderea
dosarului de executare împotriva debitorilor B. SRL, F. SRL, C. şi E., pentru recuperarea sumei de
510.763,78 lei.
Prin încheierea emisă la data de 17.10.2019 de către Biroul Executorului Judecătoresc..., s-a dispus
deschiderea dosarului de executare silită nr.812/2019 împotriva debitorilor B. SRL, C. şi E., în baza
titlurilor executorii reprezentate de Contractul de credit revolving nr.5/03.10.2016, modificat şi
completat prin Actul adiţional nr. 3/01.10.2018, Contractul de ipotecă mobiliară nr. 5/03.10.2016,
modificat şi completat prin acte adiţionale, inclusiv prin Actul adiţional nr. 3/01.10.2018, Biletul la
ordin seria şi nr. BRDE3AA 0574703, emis la 03.10.2016, scadent la 30.09.2019, refuzat la plată la
data de 07.10.2019, Biletul la ordin seria şi nr. BRDE3AA 0574704, emis la 03.10.2016, scadent la
30.09.2019, refuzat la plată la data de 04.10.2019.
Prin încheierea dată în ședința Camerei de Consiliu la 30.10.2019 de Judecătoria Suceava în dosarul
nr.../314/2019, s-a încuviințat executarea silită în baza titlurilor executorii reprezentate de
Contractul de credit revolving nr.5/03.10.2016, modificat şi completat prin Actul adiţional nr.
3/01.10.2018, Contractul de ipotecă mobiliară nr. 5/03.10.2016, modificat şi completat prin acte
adiţionale, inclusiv prin Actul adiţional nr. 3/01.10.2018, Biletul la ordin seria şi nr. BRDE3AA
0574703, emis la 03.10.2016, scadent la 30.09.2019, refuzat la plată la data de 07.10.2019, Biletul
la ordin seria şi nr. BRDE3AA 0574704, emis la 03.10.2016, scadent la 30.09.2019, refuzat la plată
la data de 04.10.2019, împotriva debitorilor B. SRL, C. şi E., pentru obligația de plată a sumei de
510.763,78 lei.
Ceea ce prezintă obiect de divergență între apelanta reclamantă și pârâta-intimată este dacă
în cauză sunt date condițiile nulității absolute a celor două hotărâri AGA din data de 28.10.2019,
respectiv Hotărârea AGA din data de 30.10.2019, raportat la condițiile cauzei ilicite, frauda legii.
Curtea, reține că potrivit art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, hotărârile adunării generale
contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la
adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al
şedinţei, iar potrivit alin. 3, când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este
imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.
În lege nu sunt prevăzute expres cazurile de nulitate absolută și cele de nulitate relativă, însă
acestea au fost identificate în doctrină și jurisprudență ca fiind, cu titlu de exemplu: încălcarea
formalităților de publicitate a convocării; identificarea greșită a acționarilor; cauza ilicită sau falsă
a hotărârii adunării generale; încălcarea dispozițiilor imperative ale legii ori sunt contrare bunelor
moravuri, etc.
Potrivit art. 1236 alin.1 N.C.civ. cauza trebuie să existe, să fie licită și morală iar potrivit
alin. 2 cauza este ilicită când este contrară legii și ordinii publice.
Conform art. 1237 N.C.civ. cauza este ilicită și atunci când contractul este doar mijlocul
pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative, iar conform art. 1238 alin.2 N.C.civ. (2)
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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.
Art. 1237 reglementează o particularitate a caracterului ilicit al cauzei, caracter ce se
manifestă nu în legătură cu modul intrinsec de formare a contractului, întrucât respectivul contract
este valabil încheiat, ci în legătură cu modul extrinsec de raportare a contractului față de incidența
unei norme legale imperative. Prin reglementarea fraudei la lege, ca un caz special al ilicității cauzei,
noul Cod civil surprinde un aspect dinamic al noțiunii de cauză și exterior, totodată, contractului din
care face parte; este vorba despre o opțiune de politică legislativă de reglementare expresă a situației
contractelor încheiate în vederea fraudării legii și care urmează a fi sancționate tot pe terenul cauzei,
deoarece părțile folosesc contractul ca instrument de eludare a aplicării unor norme imperative.
Curtea reține că doctrina și jurisprundența au arătat că frauda la lege ar presupune două
elemente: unul material, care constă în procedeul folosit și care, prin el însuși, nu este contrar legii
și unul intelectual sau intențional, care constă în eludarea sau sustragerea de la aplicarea unui text
de lege. Sau, mai pe scurt, frauda la lege nu este o încălcare directă a legii ci o nesocotire indirectă
a ei.
Curtea reține însă că potrivit art. 1239 alin.2 N.C.civ. existența unei cauze valabile se
prezumă până la proba contrară, astfel că sarcina răsturnării acestei prezumții în cauza de față revine
apelantei reclamante.
Se reține că potrivit art. 202, 203 din Legea 31/1990 cesiunea părţilor sociale se poate face
fie între asociaţi, fie față de persoane din afara societăţii.
În ipoteza cesiunii părţilor sociale între asociaţi, procedura presupune simpla aprobare a
cesiunii în cadrul adunării generale a asociaţilor şi încheierea unui contract de cesiune între asociatul
cedent şi asociatul cesionar, procedură rapidă, ce presupune înregistrarea documentelor la Registrul
Comerţului, urmată de publicarea în Monitorul Oficial, transmiterea producând efecte față de terți
numai din momentul înscrierii ei în registrul Comerțului-art. 203 alin.2 din Legea 31/1990.
Pe de altă parte, în ipoteza cesiunii de părţi sociale către persoane din afara societăţii,
procedura de înregistrare la Registrul Comerţului durează ca întindere în timp, întrucât acest demers
presupune două etape, respectiv depunerea a două dosare distincte. Într-o primă etapă, se
înregistrează la Registrul Comerţului și, apoi se publică în Monitorul Oficial, hotărârea asociaţilor
de vânzare a părţilor sociale. A doua etapă demarează doar după expirarea unui termen de 30 de zile
de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii asociaţilor prin care a fost aprobată cesiunea părţilor
sociale.
În interiorul termenului de 30 de zile orice persoana interesată (în special creditorii societăţii
prejudiciaţi prin hotărârea asociaţilor privind cesiunea de părţi sociale) poate formula opoziţie prin
care să solicite instanţei de judecată să oblige, după caz, societatea sau asociaţii, fie la repararea
prejudiciului cauzat, fie la atragerea răspunderii civile a asociatului care doreşte să transfere părţile
sociale.
Astfel, raportat la dispozițiile art. 202 alin.2 și alin.2 ind.2 din Legea 31/1990 (forma în
vigoare la data întocmirii celor două acte), în cazul cesiunii de părți sociale față de persoane din
afara societății, transmiterea acestora va opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării termenului de
opoziție prevăzut la art. 62, iar dacă a fost formulată o opoziție, la data comunicării hotărării de
respingere a acesteia.
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Practic ceea ce diferă, între cele două proceduri este momentul producerii efectelor față de
terți a hotărârii de cesiune părți sociale, respectiv al opozabilității față de terți. Pe de o parte, de la
momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului - art. 203 alin.2 din Legea 31/1990 în ipoteza cesiunii
părţilor sociale între asociaţi, iar pe de altă parte, în cazul cesiunii de părți sociale către persoane din
afara societății transmiterea acestora va opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării termenului de
opoziție prevăzut la art. 62, iar dacă a fost formulată o opoziție, la data comunicării hotărării de
respingere a acesteia.
Curtea reține potrivit înscrisurilor de la dosarul cauzei că societatea pârâtă prin asociați a
procedat de maniera atragerii mai întâi în societate a numitei D. potrivit Hotărârii AGA din data de
28.10.2019, prin care asociaţii societăţii B. SRL au decis majorarea capitalului social cu 10 lei –o
parte socială şi cooptarea acestui nou asociat, D., urmată la data de 30.10.2019 de cesionarea de
către asociatul E. a unui număr de 102.999 de părţi sociale, respectiv a cotei de 98% către noul
asociat D., noua structură fiind: asociatul C. deţine 1 parte socială în valoare nominală de 10 lei
reprezentând 1% din capitalul social al B. SRL, acesta având şi calitatea de administrator unic;
asociatul E. deţine 1 parte socială în valoare nominală de 10 lei reprezentând 1% din capitalul social
al B. SRL; asociatul D. deţine 103.000 de părţi sociale în valoare nominală totală de 1.030.000 lei
reprezetând 98% din capitalul social al B. SRL.
Se susține astfel în mod neîntemeiat de către apelantă că procedând de maniera de mai sus,
pârâta intimată a apelat la dispozițiile 205 și ale art. 202 alin.1 și 203 din Legea 31/1990, ocolind
dispozițiile art. 202 alin.2 -202 alin.2 ind,2 și ind.4 și ale art. 62 din Legea 31/1990, privind modul
de transmitere și momentul transmiterii părților sociale față de persoane din afara societății, ocolirea
acestor dispoziții legale având drept scop mediat fraudarea intereselor terților interesați , printre care
și creditorii pârâtei, în cazul de față apelanta reclamantă având demarată o executare silită față de
pârâta cu care avea încheiate contracte de credit.
Practic frauda legii ar fi constat potrivit apelantei în cazul de față în folosirea unui mijloc legal,
respectiv a dispozițiilor art. 205, 202 alin1 și 203 din Legea 31/1990 pentru ocolirea procedurii
prevăzute de art. 202 alin.2 -202 alin.2 ind,2 și ind.4 și ale art. 62 din Legea 31/1990.
Curtea reține însă că chiar și în acest caz , nu se poate reține frauda la lege pentru că pârâta nu
a încălcat o dispoziție legală imperativă, ci una supletivă și procedând de manierea respectivă ar
putea să prejudicieze cel mult interesele economice particulare ale reclamantei creditoare, caz în
care însă interesul încălcat nu este unul general ci unul particular al creditorului, fiind dată cel mult
frauda creditorului dacă sunt date și condițiile creării sau măririi insolvabilității debitorilor
reclamantei, iar nu frauda la lege.
Dreptul de opoziție al terților creditori societari față de operațiunea de transmitere a părților
sociale prevăzut de art. 62 din Legea 31/1990, ocrotește un drept particular, un interes particular,
cel al creditorilor prejudiciați, iar nu un interes general, public care ar fi atras sancțiunea nulității
absolute, în cazul de față putând interveni cel mult nulitatea relativă însă față de limitele acțiunii
reclamantei aceste aspecte nu pot fi verificate de către instanță în apel în cadrul apelului.
În acest sens, Curtea reține și jurisprudența invocată de apelantă, respectiv în materia
profesioniștilor, frauda la lege a fost reținută într-un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect
acțiuni emise de o societate deschisă (tranzacționată pe o piață bursieră) cu nesocotirea dispozițiilor
imperative ale legislației specifice pieței de capital referitoare la dobândirea unui procent
semnificativ din acțiuni. S-a considerat că actul de vânzare-cumpărare este lovit de nulitate absolută,
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întrucât ambii pârâți cunoșteau împrejurarea că nu se puteau obliga să cumpere și respectiv să vândă
acțiunile unei societăți deschise, deținute de un acționar semnificativ în afara cadrului legal
reglementat de Legea nr. 52/1994, însă, de totală rea-credință au încheiat actul.
Or, ceea ce este diferit față de cazul de față în speța ilustrată este că vânzarea a operat în afara
dispozițiilor legale imperative, respectiv în afara cadrului legislativ al tranzacțiilor pe o piață
bursieră care exclud tranzacțiile comune. În cazul de față, vânzarea părților sociale în oricare din
cele două proceduri, cea între acționari sau cea față de terțe persoane din afara societății, nu era
prevăzută sub sancțiunea unei dispoziții legale imperative, ci doar trebuia efectuată cu respectarea
dreptului de opoziție al terților interesați.
Mai mult, Curtea reține că în concret reclamanta era în termen pentru a formula opoziția
prevăzută de art. 62 din Legea 31/1990 față de cele două hotărâri AGA, raportat la momentul
publicării acestora în Monitorul Oficial și data prezentei acțiuni la fond, dar reclamanta nu a înțeles
să uzeze de aceste dispoziții legale, ci a ales să uzeze de procedura prevăzută de art. 132 alin.2 din
Legea 31/1990 ce presupune însă dovedirea cauzei ilicite și a fraudei la lege.
Ceea ce reclamă în concret apelanta reclamantă este că procedând de maniera de mai sus,
pârâta i-a prejudiciat interesele de creditoare, intenția părților fiind de a scoate din masa bunurilor
ce puteau fi urmărite și executate silit, părțile sociale ce aparțineau debitoarei asociat majoritar E.
prin transmiterea acestora către o parte interpusă respectiv D.
Reclamanta apelantă susține că pârâta procedând conform celor două hotărâri AGA i-a
încălcat dreptul la executare silită, restrângând astfel posibilitatea reală de executare silită a părților
sociale.
Or, ceea ce reclamă apelanta este încălcarea unui interes particular nu a unuia general, pentru
care dacă sunt întrunite condițiile intervine sancțiunea inopozabilității actului față de creditor, iar nu
nulitatea absolută a actului, fiind de reținut însă că, deși pârâta a efectuat apărări și pe condițiile
acţiunii pauliene, reclamanta prin avocat ales a susținut expres în fața instanței că nu înțelege să se
prevaleze de aceste dispoziții legale, ci doar de cele privind nulitatea absolută grefată pe cauză
ilicită-frauda legii.
Lipsa cauzei, determinată de lipsa scopului mediat potrivit Noului Cod Civil este sancționată
cu anularea actului iar nu cu nulitatea acestuia, cum se întâmpla sub reglementarea Vechiului Cod
civil, și din acest punct de vedere acțiunea reclamantei fiind nefondată.
S-a mai susținut că în cauză nu s-a făcut dovada plății prețului, dar neplata prețului nu este
sancționată de C.civ. cu nulitatea absolută, ci implică aplicabilitatea altor dispoziții legale pe care
însă apelanta reclamantă nu le-a invocat, apelul fiind judecat în limitele devolutive ale acțiunii și a
ceea ce s-a apelat prin cererea de apel.
A mai susținut apelanta că pârâta, procedând în maniera celor două hotărâri AGA, a încălcat
dispozițiile prevăzute de art. 14 şi art. 1.170 din Codul civil, privind buna-credinţă în executarea
contractelor, precum şi art. 15 din Codul civil- abuzul de drept, dar Curtea reține că nici încălcarea
acestor dispoziții nu e sancționată cu nulitatea absolută a actelor, ci cu atragerea răspunderii civile
delictuale, aspect cu care însă instanța nu a fost învestită.
Nerespectarea dispozițiilor privind executarea silită de către pârâtă determină doar incidența
sancțiunii nulității absolute a actelor de executare silită, iar nu a unui act încheiat între particulari.
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Mai mult, Curtea reține că apelanta creditoare nici nu a indicat care normă imperativă din cadrul
titlului Executare Silită a fost încălcată de către intimată prin cele două hotărâri.
Față de cele de mai sus, Curtea reține că atitudinea pârâtei prin adoptarea celor două hotărâri,
deși vădită pentru a limita posibilitățile de executare silită reală din partea creditoarei, lezează un
interes particular al creditorilor, iar nu unul general al societății, sancțiunea nefiind nulitatea
absolută, ci cel mult inopozabilitatea și răspunderea pentru prejudicii, aspecte cu care însă instanța
nu a fost învestită pentru a le analiza și dispune.
Astfel, nefiind incidentă în cauză frauda la lege, Curtea în baza art. 480 C.pr.civ.va respinge
ca nefondat apelul declarat.

2. Natura juridică a nulităţii acordului de mediere consfinţit prin hotărâre judecătorească.
Rezumat:
Chestiunea esenţială disputată şi care se impune a fi tranşată în cauză este cea a naturii juridice a
nulităţii acordului de mediere între reclamanta-apelantă prin asociat (intervenientă în interesul
pârâtei intimate), în calitate de debitor şi pârâta-intimată, în calitate de creditor, prin administrator
special. Împrejurarea că acesta a fost consfinţit prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă
apare lipsită de relevanţă faţă de contextul procesual, caracterizat prin asumarea de către părţile
litigante a caracterului admisibil al acţiunii.
Mecanismul desfiinţării actului subsecvent (acordul de mediere) se justifică şi se impune prin
prisma faptului că asociata celor două părţi contractante s-a prevalat la încheierea acestuia de un
drept de reprezentare a debitoarei stins anterior acelui moment, prin anularea actului iniţial –
Hotărârea AGA, constituind astfel, în favoarea creditoarei un drept de creanţă, cu încălcarea
condiţiilor cerute de lege. În raport de toate aspectele cauzei, văzând şi prevederile art.1246 alin.1
Cod civil, concluzia nevalabilităţii acordului de mediere disputat se impune cu necesitate şi în
consens cu statuările definitive ale hotărârilor judecătoreşti prin care s-a constatat nulitatea
Hotărârii AGA ce conferea reprezentantului reclamantei la încheierea acordului de mediere
calitatea de administrator cu puteri depline al societăţii şi, respectiv, a fost respinsă, ca nefondată,
cererea de obligare a reclamantei din prezenta cauză la plata sumelor reprezenatând plată
nedatorată, soluţia contrară încălcând principiul efectului pozitiv al lucrului judecat, ceea ce nu
poate fi primit.
Cu referire la natura nulităţii, Curtea apreciază că, faţă de întreg probatoriul administrat în cauză
şi de prevederile cu valoare de principiu ale art.1169,1170 şi 1270 alin.1 din Codul Civil, nulitatea
disputată de părţile litigante este una absolută şi nu una relativă, cum în mod eronat a apreciat
prima instanţă.
Curtea reţine, în primul rând, că principiul libertăţii contractuale impune părţilor obligaţia
manifestării cu bună-credinţă, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi bunele moravuri; în
al doilea rând, că potrivit art. 1247 alin. 1 Cod civil, ,,este nul contractul încheiat cu încălcarea
unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general”, iar în conformitate cu
prevederile art.1250 Cod civil, ,,contractul este lovit de nulitate absolută în cazurile anume
prevăzute de lege, precum și atunci când rezultă neîndoielnic din lege că interesul ocrotit este unul
general”; în al treilea rând, că reglementarea instituţiei nulităţii virtuale a fost justificată de
legiuitor pe ideea atingerii scopului dispoziţiilor legale încălcate, respectiv a unor norme
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prohibitive în al căror conţinut nu este precizată sancţiunea nerespectării lor. Astfel, potrivit
art.1253 Cod civil, ,, în afara cazurilor în care legea prevede sancțiunea nulității, contractul se
desființează și atunci când sancțiunea nulității absolute sau, după caz, relative trebuie aplicată
pentru ca scopul dispoziției legale încălcate să fie atins”.
Doctrina de specialitate s-a exprimat cvasiunanim în sensul că, în vederea distingerii între
nulitatea virtuală absolută şi nulitatea virtuală relativă, nu este suficientă recurgerea la precizarea
finală a art.1253- atingerea scopului dispoziţiei legale încălcate- deoarece aceasta nu reprezintă
un criteriu de clasificare a nulităţilor, ci o justificare a caracterului virtual al nulităţii în general,
ca sancţiune de drept civil, ci trebuie aplicat criteriul legal al naturii interesului vizat prin norma
juridică încălcată.
În speţă, este în afara oricăror ambivalenţe faptul că părţile au încheiat acordul în litigiu cu
încălcarea prevederilor art.209 alin.1 şi 2, art. 1309 alin.1 Cod civil şi ale art. 197 alin.1, art. 54
alin.1 şi art. 55 alin.1 din Legea societăţilor nr.31/1990, care reglementează prin norme cu caracter
imperativ, dar fără prevederea expresă a vreunei sancţiuni, modalitatea de reprezentare a societăţii
şi consecinţele acestei manifestări în planul relaţiilor juridice cu terţii, dintre aceştia din urmă doar
cei de bună-credinţă fiind ocrotiţi de teoria mandatului aparent.
În opinia Curţii, interesul ocrotit prin edictarea acestor norme este unul general, în condiţiile în
care administratorul societăţii reprezintă practic voinţa socială formată în organul colectiv,
deliberativ reprezentat de AGA, scopul reglementărilor fiind tocmai protejarea consimţământului
asociaţilor şi acordarea posibilităţii acestora să-şi exteriorizeze voinţa la modul real şi efectiv, iar
nu iluzoriu sau fictiv, cu respectarea ordinii publice şi a bunei-credinţe, fiind evident că, din această
perspectivă, interesul acestora se confundă cu interesul general al societăţii. Cu alte cuvinte,
acordul de mediere contestat este lovit de o nulitate absolută, chiar dacă această sancţiune este
subînţeleasă, virtuală.
(Decizia nr. 374 din 29.12.2010, dosar nr. 3117/86/2019)

Hotărârea:
Asupra apelului de faţă constată că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava,
Secţia a II-a Civilă la data de 22.10.2019 sub nr. ..../86/2019, reclamanta SC A. S.R.L, în
contradictoriu cu pârâta SC B. SRL, în temeiul art. 1254 alin. 1 şi 2 Cod civil, art. 1247 Cod civil,
art. 1250 Cod civil, art. 1204 Cod civil, prin raportare la prevederile art. 94 pct. 1 Cod procedură
civilă, a solicitat constatarea nulității absolute a Acordului de mediere nr. 7 din 11.05.2014 încheiat
între SC A. SRL și SC B. SRL, consfințit prin sentința nr. 500 din 04.06.2014 de Judecătoria Vatra
Dornei în dosarul nr. ../334/2014, cu consecința desființării actelor juridice subsecvente încheiate în
baza acestuia.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat, în esenţă, că între SC B. SRL și SC A. SRL s-a
încheiat Acordul de mediere nr. 7 din 11.05.2014 la Biroul de Mediator RV.
În cadrul încheierii acestui contract, C. a reprezentat SC A. SRL, aceasta deținând atât calitatea
de asociat în această societate, cât și calitatea de asociat cu 90% din părţile sociale în SC B. SRL;
începând cu data de 15.06.2013 pârâta SC B. SRL se află în insolvenţă.
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Acordul de mediere s-a încheiat între pretinsul creditor SC B. SRL, prin administrator special
D. și pretinsul debitor SC A. SRL, reţinându-se că „subscrisele suntem de acord cu stingere
raporturilor de creanță existente între părți, prin recunoașterea debitului în sumă de 4.931.659,22
lei pe care A. SRL îl are față de B. SRL”
Ulterior, prin Sentința civilă nr. 500 din 04.06.2014 pronunțată de Judecătoria Vatra Dornei,
a fost consfințită învoiala părților astfel cum a fost concretizată în Acordul de mediere nr. 7 din data
de 11.05.2014 al Biroului de Mediator RV, în baza prevederilor art. 58 din Legea nr. 192/2006
privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
În temeiul acordului de mediere menţionat s-a demarat procedura executării silite împotriva
reclamantei, pentru presupusul debit în cuantum de 4.931.659,22 lei, ,,recunoscut” de către SC A.
SRL prin același acord de mediere. În acest sens a fost întocmit Dosarul execuțional nr. 136/a/2014
al BEJA E.
Pe de o parte, împotriva executării silite demarate în cadrul dosarului execuțional a fost
formulată de către asociatul SC A. SRL, domnul F., contestație la executare fiind constituit dosarul
nr. ../334/2018. În cadrul acestui dosar, a fost dispusă suspendarea executării silite prin hotărârea
nr. 518/2019 din 29.05.2019 pronunțată de către Tribunalul Suceava.
Pe de altă parte, în dosarul nr. ../334/2014, societatea A. SRL a formulat recurs împotriva
Sentinței civile nr. 500/04.06.2014 pronunțată de Judecătoria Vatra Dornei pentru motive
procedurale, în conformitate cu prevederile art. 440 Cod procedură civilă. Reclamanta a arătat că, a
valorificat cu prioritate calea de atac a recursului împotriva acestei sentințe de consfințire, pentru
motive procedurale, înainte de a recurge la calea unei acțiuni principale pentru anularea acordului
de mediere pentru motive de nulitate absolută; că, SC A. SRL a fost înființată în 2007, avându-l ca
asociat unic și administrator pe F.. În data de 05.10.2010, C. a devenit asociat în societate cu 45%
din capitalul social, iar F. asociat cu 55% din capitalul social și administrator cu puteri depline; în
data de 5.01.2012 s-a majorat capitalul social, iar C. a devenit asociat cu 49% din capitalul social,
F. rămânând deținătorul a 51% din părțile sociale și administrator cu puteri depline, iar conform
actului constitutiv, administratorul poate fi schimbat doar în cadrul unei hotărâri AGA (cu
unanimitate de voturi); ignorând aceste prevederi ale actului constitutiv, în încercarea de a prelua
abuziv controlul asupra societății A. SRL, C. a convocat, cu încălcarea prevederilor legale și
statutare, o adunare generală a asociaților (fără a transmite invitația asociatului majoritar F.) și a
adoptat o hotărâre prin care s-a numit administrator al SC A. SRL (Hotărârea AGA a SC A. SRL
din data de 28.08.2013); Hotărârea AGA A. SRL din 28.08.2013 a fost anulată definitiv prin decizia
nr. 99/06.05.2014 pronunțată de către Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. 9755/86/2013; ulterior,
C. în pofida faptului că nu mai avea calitatea de reprezentant legal al SC A. S.R.L a încheiat acordul
de mediere contestat, prin care A. îşi asumă în calitate de debitor o datorie în cuantum de
4.931.659,22 lei față de B. SRL; că, numita C. deținea și deține 90% din părțile sociale la SC B.
SRL şi că, interesul patrimonial al acesteia în încheierea Acordului de mediere este evident, frauda
fiind dovedită; dincolo de evidentul conflict de interese, la data încheierii Acordului de mediere o
instanță de judecată statuase cu titlu de autoritate de lucru judecat că numirea administratorului A.
s-a realizat în mod ilegal, actul de numire fiind anulat - C. neavând atribuții de reprezentare a
societății A. SRL; în consecință, C. nu putea să semneze un act care să angajeze societatea A. SRL
la recunoaşterea unei datorii faţă de o societate în care, aceeași C. deținea 90% din părțile sociale;
mai mult, prin decizia nr. 307 din 22.10.2014 a Curții de Apel Suceava, pronunțată în dosarul nr.
../86/2013, instanța a menținut soluția pronunțată de către Tribunalul Suceava, prin care acesta a

71

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

respins, ca nefondată, cererea de obligare a societății A. la plata sumei de 3.215.263,08 lei cu titlu
de plată nedatorată, precum și cererea de obligare a societății A. la plata sumei de 1.734.892,11 lei
cu titlu de contravaloare facturi emise și neachitate.
S-a apreciat că o hotărâre de expedient care consfințește învoiala părților în temeiul art. 438
Cod procedură civilă nu face decât să confere tranzacției forța probantă a unui înscris autentic
înzestrat cu forță executorie. Aceasta nu se bucură de autoritate de lucru judecat, motivul, evident,
fiind lipsa unei judecăți pe fond a litigiului prin care instanța să tranșeze chestiuni litigioase.
Din această perspectivă, s-a solicitat a se reţine efectele limitate pe care le produce Sentința
civilă nr. 500/4.06.2014 a Judecătoriei Vatra Dornei. Și, întrucât tranzacția este rezultantul acordului
de voință al părților, chiar consemnat fiind într-o hotărâre judecătorească, aceasta poate face obiectul
unei acțiuni în nulitate, în rezoluțiune sau reziliere.
În drept, au fost invocate prevederile legale indicate în conţinutul cererii de chemare în
judecată.
În susţinerea acţiunii, reclamanta a adepus la dosar o serie de înscrisuri.
Pârâta SC B. SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat instanţei respingerea acţiunii,
ca nefondată.
În apărare, pârâta a invocat excepţia insuficientei timbrări a cererii introductive, excepţia
lipsei dovezii calităţii de reprezentant, excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată,
excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi, în final, caracterul nefondat al pretenţiilor deduse
judecăţii.
În susţinere, pârâta a arătat, în esenţă, că persoana care a semnat împuternicirea avocaţială nu
are dreptul de a reprezenta legal A. SRL şi deci, nu putea angaja, în numele reclamantei, un avocat
pentru promovarea acestui demers; că reclamanta nu avea un drept de opţiune între a promova o
acţiune întemeiată pe dreptul comun, în nulitate absolută/anulare şi calea procedurii speciale
conferită de art.59 alin.2 din Legea nr.192/2006, respectiv recursul împotriva sentinţei civile nr.
500/04.06.2014 a Judecătoriei Vatra Dornei (dosar nr.../334/2014); că, motivele invocate de
reclamantă în susţinerea cererii se circumscriu unei nulităţi relative şi nu absolute, împrejurare de
natură să antreneze incidenţa excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, termenul legal general fiind
împlinit. Pe fondul cauzei, a arătat că, pe de o parte, la data semnării acordului de mediere în discuţie,
decizia nr. 99/06.05.2014 a Curţii de Apel Suceava- Secţia a II-a Civilă nu-şi produsese efectele,
nefiind comunicată şi depusă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, iar
pe de altă parte că plăţile făcute de SC B. SRL către reclamanta SC A. SRL nu au avut un fundament
legal, prin acordul contestat încercându-se să se aducă o reparaţie din această perspectivă.
La data de 17.09.2020, a fost depusă la dosar o cerere de intervenţie accesorie în favoarea
pârâtei SC B. SRL, de către doamna C., prin care aceasta a solicitat admiterea excepţiilor invocate
de către pârâtă şi, pe fond, respingerea acţiunii, ca nefondată, reiterând, în esenţă, susţinerile din
cuprinsul întâmpinării.
Prin încheierea din 23.06.2020, prima instanţă luând act că pârâta nu insistă în excepţia de
netimbrare a cererii, a admis în principiu cererea de intervenţie accesorie formulată de doamna C.
şi a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant invocată de pârâtă.
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Prin sentinţa civilă nr. 66 din data de 07 iulie 2020 pronunţată în dosarul nr. 3117/86/2019,
Tribunalului Suceava- Secţia a II-a Civilă a respins, ca nefondată, excepția inadmisibilității cererii
reclamantei A. SRL, invocată de pârâta SC B. SRL şi intervenienta accesorie C.
A admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, excepţie ridicată de pârâta SC B. SRL şi
intervenienta accesorie C..
A respins cererea de anulare a acordului de mediere nr. 7 din 11.05.2014, încheiat între A.
SRL şi B. SRL şi a actelor subsecvente încheiate în baza acestuia, formulată de reclamanta A. SRL,
ca fiind prescris dreptul la acţiune.
Pentru a hotărî astfel, în ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii, instanţa de fond a
considerat că, aspectele invocate de pârâta SC B. SRL şi intervenienta accesorie C. sunt de ordin
procedural, astfel că nu se subsumează analizării condiţiilor de fond privind încheierea acordului,
cum ar fi existenţa consimţământului, viciile de consimţământ, cauza şi obiectul acordului de
mediere ca şi convenţie intervenită între părţi.
A considerat judecătorul fondului că, astfel de chestiuni de formă sau de fond fac obiectul unei
analize potrivit prevederilor art. 1178 -1260 Cod civil privind încheierea şi/sau nulitatea
contractului.
Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, instanţa de fond a considerat că, pentru a
putea fi invocată nulitatea absolută, norma încălcată trebuie să privească un interes general, aspect
care trebuie să rezulte neîndoielnic din lege potrivit art. 1250 Cod civil. Prin urmare, s-a apreciat că
este vorba despre o nulitate relativă în sensul art. 1248, raportat la art. 1251 Cod civil.
Potrivit dispoziţiilor art.2157 Cod civil, instanţa de fond a constatat că termenul de prescripţie este
de 3 ani şi a început să curgă la data de 11.05.2014, împlinindu-se la data de 11.05.2017, anterior
formulării cererii.
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel reclamanta SC A. SRL, solicitând
admiterea apelului aşa cum a fost formulat, în sensul constatării nulităţii Acordului de mediere nr.7
din 11.05.2014, respectiv a sentinţei civile nr.500/04.06.2014 pronunţată de Judecătoria Vatra
Dornei.
S-a criticat faptul că, judecătorul fondului a aplicat greşit prevederile art.54 alin.1 şi art.55
alin.1 din Legea nr.31/1990 întrucât, în pofida menţiunilor din Registrul Comerţului, reglementarea
exceptează de la protecţia prin mecanismul mandatului aparent pe terţii care nu sunt de bună credinţă.
Or, pentru că SC B. SRL era deţinută în control şi în administrare faptică de către C. (asociat
cu 90% din părţile sociale), societatea cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că propriul
administrator a fraudat procesul de numire în funcţia de administrator al SC A. SRL.
Întrucât C. controla efectiv orice demers decizional în cadrul societății pârâte, coroborat cu
faptul că tot aceasta a preluat controlul în cadrul SC A. SRL cu scopul de a recunoaște o datorie pe
care de altfel Curtea de Apel Suceava nu i-a validat-o juridic, terțul devine de rea-credință din
momentul cunoașterii realității (28.08.2013 sau 06.05.2014) și deci nu se poate prevala în favoarea
sa de publicitatea din ORC de la data încheierii actului (11.05.2014).
S-a arătat că, sub aparența legitimității conferită de mențiunea veche din ORC, la interval de 4 zile
de la data pronunțării soluției în dosarul nr. 9755/86/2013 de către Curtea de Apel Suceava, C. s-a
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prezentat ca și reprezentant legal al SC A. SRL și a încheiat la mediator, într-o zi de duminică
(11.05.2014), un acord de recunoaștere cu societatea pe care o deține în proporţie de 90% din părțile
sociale și o controlează efectiv, SC B. SRL.
Nu în ultimul rând, relevant este și faptul că C. s-a numit administrator de drept al SC A. SRL în
data de 28.08.2013 și, în aceeași dată, C., în calitate de asociat majoritar cu 90% al SC B. SRL a
numit-o în calitate de administrator special la B. SRL pe D., administratorul semnatar al Acordului
de mediere în numele și pe seama SC B. SRL.
În aceste condiții, pentru că dispozițiile art. 54 alin. (1) și art. 55 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 nu
sunt îndeplinite și deci teoria mandatului aparent nu este aplicabilă, SC B. SRL nu poate opune
societății A. SRL credința sa legitimă ca fiind creatoare de drept. SC B. SRL este un terț de reacredință care a cunoscut pe multiple căi despre faptul că propriul administrator de fapt și asociat cu
90%, nu este administrator legal al SC A. SRL.
Cu privire la motivul de nulitate absolută care lovește Acordul de mediere nr. 7 din 11.05.2014,
aspect care atrage caracterul imprescriptibil al dreptului material la acțiune, precum și incidența
dispozițiilor art. 1254 alin. (2) Cod civil, s-a criticat faptul că, judecătorul fondului a trecut peste
aceste dispoziții și a încălcat şi pe cele ale art. 432 Cod procedură civilă, prin raportare la Decizia
Curții de Apel Suceava nr. 99/06.05.2014 pronunțată în dosarul nr. ../86/2013 omiţând, pur și
simplu, să aplice dispozițiile textului de lege care consacră desființarea actelor subsecvente.
S-a apreciat că, prima instanţă a adăugat nepermis la lege, invocând condiții pe care legea nu le
reglementează. Însuși sensul prevederilor art. 1254 alin. (2) Cod civil este tocmai de a permite
desființarea unor acte lipsite de o condiție esențială urmare a anulării actului precedent; atât timp
cât hotărârea AGA a SC A. SRL este lovită de nulitate absolută, în temeiul prevederilor art. 1250 şi
art. 1257 alin. 2 Cod civil și Acordul de mediere este lovit de nulitate absolută, desființarea
subsecventă fiind o consecință obligatorie.
Așadar, nulitatea absolută a Acordului de mediere nr. 7/11.05.2014 este o consecință imperativă a
efectelor obligatorii și de opozabilitate (efecte erga omnes, prevăzute de art. 435 Cod procedură
civilă) ale Deciziei nr. 99/06.05.2014 pronunțate de Curtea de Apel Suceava, prin care se constată
nulitatea absolută a Hotărârii AGA SC A. SRL din data de 28.08.2013, în temeiul prevederilor art.
1254 alin. (2) Cod civil, dar și o consecință directă a efectelor puterii de lucru judecat ale Deciziei
nr. 307/22.10.2014 pronunțată de aceeaşi instanţă.
Intervenienta C. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului, ca nefondat.
S-a arătat, în esenţă, că problema de drept ce se cere a fi dezlegată vizează calificarea corectă
a acţiunii în constatarea nulității acordului de mediere nr. 7 din 2014 încheiat între SC A. SRL și SC
B. SRL, consfințit prin sentința civilă nr.500 din 04.06.2014 de către Judecătoria Vatra Dornei în
cadrul dosarului 764/ 334/ 2014 .
A apreciat intervenienta că, este vorba despre o nulitate relativă pentru că procesele dintre
persoanele care au calitatea de asociat atât la SC B. SRL, cât și la SC A. SRL privesc interese
particulare ale asociaților și nu un interes general, de ordin public.
A mai precizat intervenienta că, suma menţionată în acordul de mediere este reală, are la bază
un proces-verbal de inventar din anul 2013 şi figurează în contabilitatea celor două societăți.
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S-a precizat că, C. era administrator legal al SC A. SRL la 11.05.2014, data semnării acordului
de mediere, conform certificatului constatator eliberat de registrul comertului și depus la dosar.
Astfel, în conformitate cu mențiunea ORC, C. a deținut calitatea de administrator până la data de
11.07.2017, situație față de care toate alegațiile reclamantei rămân fără obiect.
SC A. SRL a depus răspuns la întâmpinare, solicitând instanţei să respingă apărările avansate
de către pârâtă şi să dispună admiterea apelului, aşa cum a fost formulat.
Pârâta SC B. SRL şi intervenienta C. au depus, la dosar, concluzii scrise, prin care au solicitat
respingerea apelului formulat de SC A. SRL, ca nefondat.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prevederilor art.476- 478 Cod procedură civilă care consacră efectul devolutiv al
prezentei căi de atac, Curtea constată caracterul fondat al apelului, pentru următoarele
considerente:
Cu titlu preliminar, Curtea urmează a stabili limitele efectului devolutiv al apelului prin raportare
la ceea ce s-a apelat şi respectiv, la ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă.
Astfel, este de observat că, deşi în cauză s-a formulat o cerere de intervenţie accesorie în interesul
pârâtei SC B. SRL de către doamna C., admisă în principiu de către prima instanţă prin încheierea
de şedinţă din 23.06.2020, tribunalul a omis să se pronunţe asupra acesteia prin hotărârea dată asupra
fondului, astfel încât, în condiţiile în care partea interesată nu a înţeles să uzeze în cadrul termenului
de apel de instituţia ,,completării hotărârii” prevăzută de dispoziţiile art.444 Cod proc. civ., acest
aspect nu va constitui motiv de analiză pentru instanţa de apel.
Totodată, întrucât maniera de soluţionare a excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii în constatarea
nulităţii, în sensul respingerii acesteia ca nefondată prin hotărârea supusă apelului, nu a constituit
obiect de critică pentru pârâta SC B. SRL, respectiv intervenienta accesorie C., caracterul admisibil
al acţiunii nu va constitui motiv de preocupare pentru instanţa de control judiciar, intrând în
autoritatea de lucru judecat provizorie, prevăzută de art. 430 alin.4 Cod procedură civilă.
Aşadar, din perspectiva principiilor care jalonează soluţionarea căii de atac a apelului, văzând şi
conţinutul criticilor invocate de reclamanta SC A. SRL în susţinerea căii de atac, care reiau, în
esenţă, susţinerile formulate în faţa instanţei de fond, Curtea constată că are a verifica dacă acordul
de mediere nr.7/11.05.2014, încheiat între reclamata -apelantă SC A. SRL în calitate de debitor şi
pârâta-intimată SC B. SRL în calitate de creditor, consfinţit prin sentinţa civilă nr. 500/04.06.2014
a Judecătoriei Vatra Dornei, este lovit de nulitate absolută, ori este anulabil în termenul general de
prescripţie prevăzut de art. 2517 Cod civil, calculat de la data încheierii acestuia, prin prisma cauzei
juridice a acţiunii reprezentată de incidenţa principiului anulării actului juridic
subsecvent/accesoriu, ca urmare a anulării actului juridic iniţial/ principal, coroborat cu lipsa voinţei
sociale a reclamantei-apelante SC A. SRL de a contracta, dedusă din inexistenţa unui mandat de
reprezentare a sa, în favoarea intervenientei C., la încheierea acordului în discuţie.
Pe fondul apelului, Curtea reţine că, faţă de cadrul procesual prestabilit atât sub aspect subiectiv,
cât şi sub aspectul obiectului şi al cauzei, nu poate da eficienţă prevederilor art.248 alin.1 Cod
procedură civilă, pronunţându-se cu prioritate asupra excepţiei de fond, peremptorii, a prescripţiei
dreptului la acţiune al reclamantei, constatând că în speţă este incident alin.4 al aceluiaşi articol care
permite unirea acesteia cu fondul cauzei, întrucât pentru soluţionare este necesară administrarea
aceluiaşi material probator.
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Astfel, chestiunea esenţială disputată şi care se impune a fi tranşată este, în opinia Curţii, cea a
naturii juridice a nulităţii în ceea ce priveşte acordul de mediere nr.7 încheiat la data de 11.05.2014
între reclamanta-apelantă SC A. SRLprin asociat C. (intervenientă în interesul pârâtei intimate), în
calitate de debitor şi pârâta-intimată SC B. SRL, în calitate de creditor, prin administrator special.
Împrejurarea că acesta a fost consfinţit prin sentinţa civilă nr.500/04.06.2014 a Judecătoriei Vatra
Dornei, rămasă definitivă prin decizia nr.22/23.04.2019 a Tribunalului Suceava – Secţia a II-a
Civilă, apare lipsită de relevanţă faţă de contextul procesual amintit, caracterizat prin asumarea de
către părţile litigante a caracterului admisibil al acţiunii.
Trebuie, de asemenea, subliniat faptul că intervenienta accesorie C. deţinea la data încheierii
acordului în discuţie -11.05.2014, o dublă calitate de asociat, respectiv atât la societatea reclamantă
SC A. SRL (49 % din părţile sociale), cât şi la societatea pârâtă SC B. SRL (90% din părţile sociale),
aspect necontestat în cauză.
Dacă pârâta intimată SC B. SRL, în insolvenţă, a fost reprezentată de administratorul special la
încheierea acordului, interesele reclamantei-apelante au fost reprezentate de intervenienta accesorie
C., care a înţeles ca, în dovedirea îndreptăţirii de a reprezenta societatea şi a calităţii de reprezentant
al acesteia, să se prevaleze pe de o parte de Hotărârea AGA SC A. SRL din 28.08.2013 prin care,
modificându-se actul constitutiv al societăţii, aceasta a fost desemnată ca administrator cu puteri
depline alături de administratorul statuar iniţial F., iar pe de altă parte, de înscrierea acestei menţiuni
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
La aceste premise, reţinute în debutul analizei naturii juridice a nulităţii actului juridic contestat prin
prisma cauzei juridice a acţiunii, Curtea urmează a o adăuga pe cea creată de efectul pozitiv al
lucrului judecat, consacrat de art. 431 alin. 2 Cod procedură civilă şi dedus din Decizia nr.
307/22.10.2014 a Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a civilă, rămasă definitivă prin respingerea
recursului prin Decizia nr. 1322/12 mai 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a
Civilă, între cele două litigii, derulate între aceleaşi părţi, existând, fără putinţă de tăgadă o identitate
de materie litigioasă. Astfel, Curtea reţine că aspectul litigios consemnat şi rezolvat pe cale
incidentală în actul jurisdicţional anterior, care nu poate fi ignorat în prezentul cadru procesual, se
referă la ineficacitatea şi inopozabilitatea acordului de mediere contestat, deduse din împrejurarea
că, la data încheierii – 11.05.2014, persoana semnatară a acestuia din partea reclamantei-apelante
SC A. SRL (debitoarei), respectiv doamna C., nu mai avea calitatea de reprezentant statutar al
societăţii, în considerarea deciziei nr. 99/06.05.2014 a Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a Civilă,
anterioară acordului de mediere, care operează între părţi independent de realizarea formalităţilor
legale de comunicare şi înregistrare a hotărârii la ORC.
Aşadar, aceste constatări tranşate cu putere de lucru judecat se impun în prezentul cadru procesual
cu valoare de fundament al soluţiei, înlăturând posibilitatea realizării unei noi verificări
jurisdicţionale.
Mai mult, contextul este de natură a evidenţia şi efectul pozitiv al lucrului judecat dedus din Decizia
nr. 99/06.05.2014 a Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a Civilă, opozabilă părţilor, prin care s-a
statuat definitiv în sensul nulităţii absolute a hotărârii AGA SC A. SRL din 28.08.2013, pentru
încălcarea dispoziţiilor legale privind procedura convocării asociaţilor şi modalitatea de numire a
administratorului societăţii în persoana doamnei C..
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Astfel, prin Hotărârea a cărei nulitate absolută a fost constatată, din 28.08.2013, asociata C. (actuala
intervenientă accesorie) a propus şi votat numirea sa în funcţia de administrator cu puteri depline al
SC A. SRL, alături de administratorul statutar iniţial F.
Este unanim recunoscut în doctrina şi jurisprudenţa în materie faptul că, efectele aplicării sancţiunii
nulităţii, respectiv ale desfiinţării unui act juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor legale
referitoare la condiţiile sale de validitate, constau în lipsirea actului civil de consecinţele contrare
normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă şi presupun desfiinţarea retroactivă a actului
juridic primar, restituirea prestaţiilor efectuate în baza acestuia, precum şi desfiinţarea actului juridic
subsecvent, expresie a principiilor quod nullum est nullum producit effectum; resoluto iure dantis,
resolvitur ius accipientis şi restitutio in integrum.
Prin raportare la Hotărârea AGA SC A. SRL din 28.08.2013, anulată definitiv în instanţă, aplicarea
acestor principii se concretizează practic în anularea actului constitutiv actualizat al societăţii - cu
referiri la noua structură administrativă, precum şi în anularea înregistrării menţiunii acestuia la
ORC.
Parcurgând în continuare demersul argumentativ logico-juridic, în scopul tranşării chestiunii supuse
atenţiei în speţă, Curtea este în măsură să constate că:
1) la încheierea acordului de mediere nr. 7/11.05.2014, reclamanta-apelantă SC A. SRL nu a fost
reprezentată de administratorul statutar – F.;
2) pseudoreprezentarea SC A. SRL de către intervenienta C., în condiţiile anulării anterioare a
fundamentului raportului juridic de reprezentare pretins – Hotărârea AGA din 28.08.2013,
echivalează practic cu o lipsă a reprezentării, respectiv cu o neangajare a răspunderii sociale a
societăţii urmare a neasumării obligaţiilor stabilite în cuprinsul acordului, întrucât nu fost conturată
şi exprimată o voinţă socială în acest sens; deoarece obligaţia SC A. SRL, de stingere a raporturilor
de creanţă, prin recunoaşterea debitului faţă de SC B. SRL nu a fost valabil asumată, obligaţia
corelativă a acestia din urmă, de stingere a aceloraşi raporturi de creanţă, apare lipsită de cauză;
3) în absenţa mandatului de reprezentare, intervenienta C. a exteriorizat la încheierea acordului,
voinţa personală a unui nonreprezentant, străină de affectio societatis, fără intenţia reală şi legitimă
de a produce efecte juridice în numele şi pe seama debitoarei SC A. SRL; altfel spus, împrejurarea
echivalează practic cu neîncheierea acordului în discuţie între cele două societăţi;
4) decizia nr. 99/06.05.2014 a Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a Civilă, de constatare a nulităţii
Hotărârii AGA SC A. SRL din 28.08.2013, ce conferea intervenientei C. calitatea de administrator
cu puteri depline al societăţii, este obligatorie, potrivit art. 435 alin. 1 Cod procedură civilă, între
părţi – SC A. SRL şi C., fiind opozabilă acestora independent de realizarea formalităţilor legale
vizând revenirea la forma iniţială a actului constitutiv, precum şi pârâtei SC B. SRL (la care C. era
asociată cu 90 % din părţile sociale) în condiţiile alin. 2 al aceluiaşi articol, dovada contrară nefiind
făcută în cauză, împrejurare de natură să înlăture prezumţia de bună-credinţă a intimatelor la
încheierea acordului, justificată de acestea prin neînscrierea la ORC a menţiunii de anulare a calităţii
de administrator statuată în favoarea intervenientei C.
Constatările Curţii sunt susţinute şi de argumente de text deduse din următoarele prevederi
legale:
- art. 209 alin. 1 şi 2 Cod civil „(1) Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte
obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor.
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(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau persoanele
juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acţioneze, în raporturile
cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice.”
- art. 197 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „Societatea este administrată de unul sau mai mulți
administratori, asociați sau neasociați, numiți prin actul constitutiv sau de adunarea generală.”
- art. 54 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „După efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu
persoanele care, ca organe ale societății, sunt autorizate să o reprezinte, societatea nu poate opune
terților nicio neregularitate la numirea acestora, cu excepția cazului în care societatea face dovada
că terții respectivi aveau cunoștință de această neregularitate.”
- art. 55 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „În raporturile cu terții, societatea este angajată prin actele
organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc obiectul de activitate al societății, în afară de cazul
în care ea dovedește că terții cunoșteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască depășirea
acestuia ori când actele astfel încheiate depășesc limitele puterilor prevăzute de lege pentru
organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singură, dovada
cunoașterii.”
Această din urmă soluţie legislativă a fost consacrată şi prin dispoziţiile art. 1309 alin. 1 Codul Civil,
potrivit cărora „Contractul încheiat de persoana care acţionează în calitate de reprezentant, însă
fără a avea împuternicire sau cu depăşirea puterilor conferite, nu produce efecte între reprezentat
şi terţ.”.
De remarcat sunt şi considerentele Deciziei nr. 24/6.11.2017 pronunţată în interesul legii de către
ÎCCJ (dosar nr. 1699/1/2017) care, deşi vizează interpretarea şi aplicarea unitară a altor texte legale
incidente în materia administrării societăţilor, statuează în sensul că administratorul cu puteri de
reprezentare este purtătorul voinţei sociale, de vreme ce prin intermediul său, societatea se manifestă
în planul relaţiilor juridice ca subiect de drept; angajarea societăţii în raporturile cu terţii se
subordonează ideii de ocrotire a terţilor de bună-credinţă, reflectată în legislaţia internă în
dispoziţiile art. 54 şi 55 din Legea nr. 31/1990; stabilirea măsurii în care un terţ este sau nu de bunăcredinţă - şi astfel, poate fi ocrotit
sau nu - este atributul exclusiv al instanţelor de judecată,
care vor aprecia în funcţie de particularităţile fiecărei situaţii; în condiţiile lipsei unui mandat, terţii
de bună-credinţă sunt ocrotiţi, devenind aplicabilă teoria mandatului aparent.
Faţă de cele ce preced, luând în considerare şi particularităţile concrete ale speţei, Curtea constată
că numai aparent asistăm la invocarea mai multor motive de nulitate a acordului contestat, contrar
celor reţinute de prima instanţă care a procedat la o analiză distinctă a acestora. În realitate,
observăm o interdependenţă a cauzelor de nulitate circumscrise cauzei juridice a acţiunii, astfel încât
acestea trebuie tratate în mod unitar şi indisolubil, ca decurgând una din cealaltă. Cu alte cuvinte,
nulitatea Hotărârii AGA a SC A. SRL din 28.08.2013 a fost cauza şi a determinat în mod direct şi
nemijlocit (pe lângă desfiinţarea actului constitutiv actualizat şi a înregistrării acestuia la Oficiul
Registrului Comerţului) lipsa reprezentării societăţii la încheierea acordului care astfel, practic, nu
s-a angajat în aşa-zisul contract de recunoaştere a datoriei sale.
Aşadar, principiul anulării actului subsecvent, ca urmare a anulării actului iniţial
acţionează în cauză de o manieră intrinsecă între cauzele de nulitate a acordului, circumscrise în
ansamblu, după cum s-a arătat, cauzei juridice a acţiunii, echivalând cu împrejurarea că
intervenienta C. nu a avut niciodată calitatea de reprezentant al debitoarei-reclamante SC A. SRL,
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nulitatea operând retroactiv, respectiv de la adoptarea Hotărârii -28.08.2013, aspect cunoscut de
creditoarea SC B. SRL.
În acelaşi timp, dintr-o perspectivă extrinsecă tuturor acestor cauze privite la modul general,
ca un tot unitar, aplicarea principiului evocat presupune repunerea părţilor în situaţia anterioară,
deziderat care nu poate fi conceput în lipsa desfiinţării actului subsecvent încheiat de una din părţile
actului iniţial cu un terţ (în speţă, SC B. SRL), prin care s-a constituit un drept în strânsă legătură
cu dreptul născut din actul nul.
Altfel spus, mecanismul desfiinţării actului subsecvent (acordul de mediere) se justifică şi se impune
prin prisma faptului că, asociata celor două părţi contractante – C. s-a prevalat la încheierea acestuia
de un drept de reprezentare a debitoarei stins anterior acelui moment, prin anularea actului iniţial –
Hotărârea AGA din 28.08.2013, constituind astfel, în favoarea creditoarei un drept de creanţă, cu
încălcarea condiţiilor cerute de lege.
În raport de toate aspectele reţinute, văzând şi prevederile art.1246 alin.1 Cod civil, concluzia
nevalabilităţii acordului de mediere disputat se impune cu necesitate şi în consens cu statuările
definitive ale deciziilor nr.99/06.05.2014 şi, respectiv, nr.307/22.10.2014 ale Curţii de apel Suceava
– Secţia a II-a Civilă, soluţia contrară încălcând principiul efectului pozitiv al lucrului judecat, ceea
ce nu poate fi primit.
Cu referire la natura nulităţii, Curtea apreciază că, faţă de întreg probatoriul administrat în cauză şi
de prevederile cu valoare de principiu ale art.1169,1170 şi 1270 alin.1 din Codul Civil, nulitatea
disputată de părţile litigante este una absolută şi nu una relativă, cum în mod eronat a apreciat
prima instanţă.
În argumentare, instanţa de control judiciar, va reţine, în primul rând, că principiul libertăţii
contractuale impune părţilor obligaţia manifestării cu bună-credinţă, în limitele impuse de lege, de
ordinea publică şi bunele moravuri; în al doilea rând, că potrivit art. 1247 alin. 1 Cod civil, ,,este nul
contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes
general”, iar în conformitate cu prevederile art.1250 Cod civil, ,,contractul este lovit de nulitate
absolută în cazurile anume prevăzute de lege, precum și atunci când rezultă neîndoielnic din lege
că interesul ocrotit este unul general”; în al treilea rând, că reglementarea instituţiei nulităţii
virtuale a fost justificată de legiuitor pe ideea atingerii scopului dispoziţiilor legale încălcate,
respectiv a unor norme prohibitive în al căror conţinut nu este precizată sancţiunea nerespectării lor.
Astfel, potrivit art.1253 Cod civil, ,, în afara cazurilor în care legea prevede sancțiunea nulității,
contractul se desființează și atunci când sancțiunea nulității absolute sau, după caz, relative trebuie
aplicată pentru ca scopul dispoziției legale încălcate să fie atins”.
Doctrina de specialitate s-a exprimat cvasiunanim în sensul că, în vederea distingerii între nulitatea
virtuală absolută şi nulitatea virtuală relativă, nu este suficientă recurgerea la precizarea finală a
art.1253- atingerea scopului dispoziţiei legale încălcate- deoarece aceasta nu reprezintă un criteriu
de clasificare a nulităţilor, ci o justificare a caracterului virtual al nulităţii în general, ca sancţiune
de drept civil, ci trebuie aplicat criteriul legal al naturii interesului vizat prin norma juridică
încălcată.
În speţă, este în afara oricăror ambivalenţe faptul că părţile au încheiat acordul în litigiu cu încălcarea
prevederilor art.209 alin.1 şi 2, art. 1309 alin.1 Cod civil şi ale art. 197 alin.1, art. 54 alin.1 şi art.
55 alin.1 din Legea societăţilor nr.31/1990, care reglementează prin norme cu caracter imperativ,
dar fără prevederea expresă a vreunei sancţiuni, modalitatea de reprezentare a societăţii şi
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consecinţele acestei manifestări în planul relaţiilor juridice cu terţii, dintre aceştia din urmă doar cei
de bună-credinţă fiind ocrotiţi de teoria mandatului aparent.
În opinia Curţii, interesul ocrotit prin edictarea acestor norme este unul general, în condiţiile în care
administratorul societăţii reprezintă practic voinţa socială formată în organul colectiv, deliberativ
reprezentat de AGA, scopul reglementărilor fiind tocmai protejarea consimţământului asociaţilor şi
acordarea posibilităţii acestora să-şi exteriorizeze voinţa la modul real şi efectiv, iar nu iluzoriu sau
fictiv, cu respectarea ordinii publice şi a bunei-credinţe, fiind evident că, din această perspectivă,
interesul acestora se confundă cu interesul general al societăţii. Cu alte cuvinte, acordul de mediere
contestat este lovit de o nulitate absolută, chiar dacă această sancţiune este subînţeleasă, virtuală.
Soluţia se impune şi în raport de particularităţile cauzei şi cerinţele echităţii, consecinţele aplicării
principiului anulării actului subsecvent/secundar, ca efect al anulării actului iniţial/ principal
perpetuându-se şi în acest areal al silogismului juridic.
Astfel, apreciem că gravitatea neregularităţilor care au generat sancţiunea nulităţii absolute a
Hotărârii AGA SC A. SRL din 28.08.2013, este de natură a constitui premisa unui grad ridicat de
pericol social al modalităţii în care intervenienta C., sub aparenţa legitimităţii conferită de vechea
menţiune de la Oficiul Registrului Comerţului (neopozabilă părţilor contractante), a procedat la
încheierea acordului, legătura dintre actul juridic iniţial/principal şi cel subsecvent/accesoriu fiind
una de la mijloc la scop.
Altfel spus, intervenienta C., în mod fraudulos s-a prevalat de calitatea de administrator şi s-a
substituit voinţei asociaţilor, excluzând astfel din sfera ordinii de drept actul juridic încheiat, context
care justifică incidenţa interesului general în restabilirea şi ocrotirea încrederii societăţii şi a
securităţii circuitului civil general. Aceasta deoarece, protejarea dreptului la informare şi a dreptului
la vot, a căror încălcare atrage sancţiunea nulităţii absolute, generează în mod obligatoriu o protecţie
de aceeaşi natură a consimţământului asociaţilor şi, în consecinţă, a voinţei sociale care nu poate fi
ignorată sau încălcată, interpretarea contrară fiind expresia unui nonsens juridic.
Apărările pârâtei şi ale intervenientei C. circumscrise teoriei mandatului aparent - succesibilă de a
ocroti terţii de bună-credinţă, nu pot fi reţinute în cauză, fiind înlăturate pe de o parte, de efectul
pozitiv al lucrului judecat dedus din Decizia nr.307/22.10.2014 a Curţii de Apel Suceava- Secţia a
II-a Civilă rămasă definitivă, iar pe de altă parte, de ansamblul probator de natură să contureze, fără
echivoc, incidenţa situaţiei de excepţie prevăzută de art.54 alin.1 şi art.55 alin.1 din Legea
nr.31/1990, în sensul că, acestea au cunoscut şi chiar s-au folosit de neregularităţile pretinse, reauacredinţă manifestă nefiind susceptibilă de a crea, în mod rezonabil, o aparenţă de drept. Din aceeaşi
perspectivă şi apărarea contând în aceea că, la data încheierii acordului – 11.05.2014, decizia
nr.99/06.05.2014 a Curţii de Apel Suceava nu fusese comunicată părţilor în condiţiile legii, urmează
a fi înlăturată, neputând fi de natură a acoperi reaua-credinţă, cu atât mai mult cu cât, cu ocazia
dezbaterilor asupra fondului cauzei respective, doamna C. a fost prezentă (după cum rezultă din
cuprinsul încheierii din 29.04.2014 – dosar nr.9755/86/2013), iar pe de altă parte, în aplicarea
prevederilor art.10 alin.1 Cod procedură civilă, se prezumă cunoaşterea de către părţi a modului de
finalizare a procesului.
Faţă de cele ce preced, Curtea apreciază că în cauză, contrar celor reţinute de prima instanţă, acordul
de mediere contestat este lovit de nulitate absolută, sancţiune imprescriptibilă potrivit art.1249 alin.1
Cod civil, împrejurare în raport de care, incidenţa excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune
al reclamantei -apelante apare greşit reţinută de tribunal. Cum aspectul este de natură să echivaleze
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cu necercetarea fondului cauzei, devin aplicabile dispoziţiile art.480 alin.3 teza I Cod procedură
civilă, referitoare la anularea hotărârii, vătămarea părţii - constând în pronunţarea unei hotărâri
nefavorabile, neputând fi altfel înlăturată de instanţa de control judiciar.
În consecinţă, Curtea, găsind întemeiate criticile invocate, în temeiul art.480 alin.2 Cod procedură
civilă, va admite apelul, cu consecinţa anulării, în parte, a sentinţei, în sensul că, menţinând
modalitatea de soluţionare a excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii, în rejudecare, va respinge
excepţia prescripţiei, admiţând acţiunea, astfel cum a fost formulată.
Potrivit prevederilor art.451, 452, 453 alin.1 şi 455 Cod procedură civilă, culpa procesuală
reţinându-se în sarcina intimatelor SC ,,B.” SRL şi C., ca părţi căzute în pretenţii, acestea vor fi
obligate să plătească reclamantei-apelante SC,,A.” SRL, cheltuielile de judecată ocazionate de
desfăşurarea procesului, în valoare totală de 52971 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru din
ambele faze procesuale, fiind lipsită de relevanţă împrejurarea că aceasta din urmă a beneficiat de
facilitatea sub forma eşalonării plăţii, potrivit art.44 din OUG nr.80/2013.

3. Șansa unui câștig vs. riscul unei pierderi. Dovada prejudiciului
Rezumat:
În ceea ce priveşte pierderea posibilităţii unei persoane de a realiza un câştig patrimonial sau de a
evita o pagubă, trebuie demonstrat că prejudiciul nu este ipotetic, precum şi, valoarea economică
certă ce ar constitui avantajul pierdut din cauza pierderii şansei. Așadar, pentru a putea obţine
compensarea prejudiciului, victima va trebui să demonstreze faptul că a fost ratată o şansă reală şi
serioasă, fiind aproape o certitudine că obiectivele propuse s-ar fi îndeplinit dacă nu ar fi intervenit
evenimentul care a condus la ratarea şansei.
(Decizia nr. 3 din 14 ianuarie 2021, dosar nr. 860/86/2019)

Hotărârea:
Prin sentinţa nr.109 din 20.08.2020, Tribunalului Suceava- Secţia a II-a Civilă: a respins, ca
neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, invocată de pârâtă; a admis în parte
cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul B., în contradictoriu cu pârâta SC A. SRL,
intervenient forţat fiind C. şi a obligat pârâta la plata în favoarea reclamantului a sumei de 55.000
lei reprezentând daune materiale; a obligat pârâta la plata în favoarea reclamantului a sumei de
75.000 lei cu titlu de daune morale. În baza art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008, a obligat pârâta la plata
în favoarea statului a sumei de 3.360 lei reprezentând o parte proporţională căderii sale în pretenţii
din taxa judiciară suportată ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar formulată de
reclamant sub forma scutirii, conform Încheierii din data de 31.05.2019 pronunţată în dosarul nr.
../86/2019. În baza art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008, restul cheltuielilor de judecată constând
în taxa judiciară de timbru suportată ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar formulată
de reclamant sub forma scutirii, conform Încheierii din data de 31.05.2019 pronunţată în dosarul nr.
../86/2019, rămâne în sarcina statului. A respins cererea în rest, ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut în fapt că prin Ordonanţa de clasare din data
de 26.04.2017 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava în dosarul penal nr. ../P/2016,
organele de urmărire penală au dispus clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare
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corporală din culpă prev. de art. 196 alin. (2) C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală
.
Astfel, prin Referatul cu propunere de clasare a cauzei penale, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean– Poliţia Municipiului– Secţia de Poliţie a constatat în esenţă că, la data de 25.04.2016,
lucrătorii Secţiei de Poliţie s-au sesizat din oficiu despre faptul că, la data mai sus menţionată, în
jurul orelor 19.05, numitul B., în timp ce se afla în incinta magazinului SC A. SRL, cu punct de
lucru în mun. .., a fost lovit în zona membrului inferior de către un foarfece pentru curăţat pomii, ce
a căzut de pe raftul unde era expus, în momentul în care a fost atins de un alt client.
În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că în incinta magazinului A., reclamantul sa deplasat la raionul „Grădinărit” pentru a studia cu atenţie mai multe produse ce îi prezentau
interes. Produsele în cauză se aflau expuse pe un panou vertical, fiind prinse de acesta pe suporturi
metalice tip cui, cu ajutorul unor coliere. În partea de jos, panoul era prevăzut cu un raft, pe care se
aflau expuse mai multe pachete promoţionale, ocazie în care numitul B. s-a aplecat pentru a studia
aceste produse. În timp ce reclamantul se afla în faţa panoului în poziţia ghemuit cu capul în jos, a
fost lovit în zona membrului inferior drept, fiindu-i cauzată o leziune deasupra genunchiului, de
către un foarfece pentru curăţat pomii, ce se afla expus deasupra sa şi care a căzut de pe suportul tip
cui, în momentul în care a fost atins de un alt client.
Instanţa a avut în vedere că acest mod de producere a evenimentului prejudiciabil reiese
nemijlocit din înregistrarea video realizată prin intermediul camerelor de supraveghere din
magazinul A., conservată pe suport CD şi administrată în şedinţa publică din data de 23.07.2020.
La interogatoriul administrat în şedinţa publică din data de 23.07.2020, intervenientul forţat
C. a arătat că erau mai multe categorii de foarfece pe raftul de sus, printre care şi cel pe care l-a
atins, nesecurizat, cu două categorii de sisteme de siguranţă din care nu era pus niciunul, foarfecele
era deschis. Totodată, a susţinut că nu a căzut produsul care îl interesa de pe raft, ci alt produs de
lângă. Dorind să ia produsul care îl interesa de pe raft, din partea de sus, a atins foarfecele care a
căzut, produsele fiind puse unul lângă altul, le atingi fără să vrei.
Potrivit menţiunilor din certificatul medico – legal nr. 359-SV/A2 din 26.04.2016 eliberat
de Spitalul Judeţean de Urgenţă– Serviciul Judeţean de Medicină Legală, reclamantul B. a fost
examinat la data de 26.04.2016, când a prezentat, din punct de vedere obiectiv, la nivelul membrului
inferior drept, genunchi drept cadran supero-intern, o plagă înţepat – tăiată suturată 3 cm situată pe
un fond tumefiat congestiv sensibil la palpare. În examinarea UPU din data de 25.04.2016 s-a
consemnat diagnosticul „Plagă înţepată faţa anterioară suprapatelară dreaptă”. S-a practicat TCP,
sutură, pansament steril, şi s-a recomandat piciorul decliv, gheaţă local, Rp, refacerea pansamentului
la 2 – 3 zile, precum şi revenirea la nevoie.
Concluziile actului medical relevă că, la data examinării, reclamantul B. prezenta plagă
profundă înţepat – tăiată suturată. Leziunea s-a putut produce prin înţepare cu corp tăietor –
înţepător, la data de 25.04.2016 şi poate necesita 12 – 14 zile îngrijiri medicale cu incapacitate totală
de muncă pe această perioadă.
Din concluziile raportului medico–legal de reexaminare nr. 20 din data de 17.05.2016 emis
de Serviciul de Medicină Legală rezultă că reclamantul prezenta, la data reexaminării, cicatrice post
plagă tăiat – înţepată cadran supero-intern genunchi drept cu secţiune tendon cvadricipal, bursită
posttraumatică, protezată prin orteză articulară de genunchi. Având în vedere starea actuală, s-a
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considerat necesară prelungirea timpului de zile de îngrijiri medicale la 54 – 55 zile de îngrijiri
medicale, cu incapacitate totală de muncă pe această perioadă.
Potrivit buletinului de ecografie părţi moi şi musculo-scheletal întocmit de Cabinet
Ecografie Dr....la data de 10.05.2016, în privinţa reclamantului B., la nivelul tendonului
cvadricipital drept, se constată prezenţa ariilor de discontinuitate a straturilor (ruptură completă).
Există lichid în recesul suprapatelar în bandă pe o lungime de 3,09 cm, cu aspect impur şi proliferare
sinorsală secundară. La nivelul compartimentului lateral, colecţie lichidiană cu aspect inflamator pe
o lungime de 3,35 cm. Concluziile prezintă diagnosticul de ruptură tendon cvadricipital şi bursită
suprapatelară .
Scrisoarea medicală eliberată de Cabinetul medical din ambulatoriul de specialitate Spitalul
Clinic atestă faptul că reclamantul a fost consultat de acest serviciu la data de 12.05.2016 când
prezenta diagnosticul 1. Plagă tegumentară recentă suturată, cadran supero-intern genunchi drept;
2. Bursită voluminoasă posttraumatică pre şi retropatelară dreaptă.
Conform adeverinţei emise de Fundaţia ..Cabinet de Kinetoterapie, reclamantul B. s-a
prezentat în data de 09.05.2016, în vederea iniţierii unui program de recuperare. În cadrul
consultului de specialitate se constată la nivelul membrului inferior drept, genunchi drept, cadran
supero – intern o plagă înţepat – tăiată, suturată 3 cm, cu edem local, flexie – extensie dureroase,
imposibilitatea ortostatismului fără sprijin. Se recomandă: exerciţii de tonifiere a cvadripcesului;
ameliorarea unghiului de flexie; întreţinerea articulaţiilor coxului; gleznei; toate acestea alternate cu
repaus cu piciorul sprijinit cu extensia genunchiului; de asemenea exersarea posturii ortostatice cu
transferul controlat al greutăţii corpului pe piciorul afectat. După cum se prezintă pacientul,
programul de recuperare până la sprijin pe piciorul afectat se va desfăşura pe perioada de 30 de zile.
Nu se recomandă în acest interval deplasarea fără cârje.
Din adeverinţa eliberată la data de 17.12.2018 de firma D., prin .., prima instanţa a constatat
că firma a certificat faptul că a formulat propunerea fermă reclamantului de a colabora pentru
proiectul a 4 case în construcţie, beneficiar al proiectului fiind o firmă din Germania, oraş Erlensee
şi au convenit asupra unei sume de 2000 de euro pe lună (6 luni ptr suma de 12.000 euro) pentru
activitatea dumnealui. Activitatea constă în restaurarea caselor cât şi aprovizionarea cu materiale
pentru o perioadă de 6 luni. Au convenit asupra încheierii contractului de colaborare în condiţiile
descrise mai sus şi reclamantul urma să se prezinte la locul de muncă în data de 2 mai 2016. Din
cele comunicate de domnul B., din cauza unui accident suferit la nivelul genunchiului, în timp ce se
afla într-un magazin A. din România, acesta a fost împiedicat să participe la executarea lucrărilor şi
au fost nevoiţi să angajeze un alt lucrător, proiectul fiind finalizat la data de 30.10.2016, cu valoarea
globală a lucrării efectuate de societate de 75.000 euro.
Martora E. a relatat că împreună cu soţul ei, la o săptămână după ce reclamantul a avut un
accident în A., l-au vizitat şi a văzut că acesta era culcat în pat, fusese operat, nu se putea îngriji, nu
putea îndoi piciorul şi avea nevoie de o persoană care să îl îngrijească.
Astfel cum rezultă din declaraţia martorului F., împreună cu martora E., soţia sa, l-au vizitat
pe reclamant la o săptămână după accident şi a văzut că acesta era imobilizat la pat. Din câte
cunoaşte, reclamantul a stat o perioadă lungă în recuperare, parcă până în luna decembrie a acelui
an şi a trebuit să meargă de mai multe ori la .. pentru recuperare.
Martorul a confirmat că împreună cu fiul său, reclamantul şi tatăl acestuia ar fi trebuit să
meargă în Germania la muncă, având o ofertă pentru renovarea unui apartament. Reclamantul nu a
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mai putut merge, astfel că au mers doar ei trei. Înţelegerea de la început cu angajatorul a fost în
sensul ca reclamantului să îi revină 4.000 euro pe lună, respectiv câte 2000 euro pe lună. După
efectuarea lucrării, au obţinut 16.000 euro la care s-a adăugat extra, undeva în jur de 23 – 24.000
euro, înţelegerea a fost ca muncitorilor calificaţi să le revină 4.000 euro fiecare şi celorlalţi un pic
mai mult, în funcţie de calificări. Din câte îşi aduce aminte, înţelegerea care îl privea şi pe reclamant
a fost ca la final să împartă egal sumele obţinute extra.
De asemenea, martorul a arătat că cel care i-a contractat avea o firmă de construcţii în
Germania, nu cunoaşte ce înţelegere exista între angajator şi proprietarul apartamentului. Personal
a lucrat fără contract, fiind vorba de o perioadă scurtă, nevrând să se complice. Nu poate răspunde
dacă reclamantul ar fi lucrat în aceleaşi condiţii, fără a încheia un contract în scris. În astfel de situaţii
cu munca la negru, evită să plătească taxe în mod evident, însă dacă sunt persoane care doresc să le
plătească, banii se împart la fel între ei, urmând ca fiecare să achite sau nu impozitele. Singura probă
ar fi declaraţia proprietarului care i-a dat direct această sumă în mână, neavând intermediari şi
nesemnând un contract în formă scrisă.
Cu privire la excepția lipsei calităţii procesuale a pârâtei SC A. SRL, prima instanţa a
reţinut că potrivit art. 36 C. pr.civ., Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și
subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența
drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond.
Conform art. 8 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului Operatorii economici sunt
obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii sigure, care corespund caracteristicilor
prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească
practici comerciale abuzive.
Art. 20 prevede că Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia
calităţii acestora, fiind, totodată, conforme prevederilor legale referitoare la protecţia muncii,
mediului şi a securităţii consumatorilor. În plus, potrivit art. 36 din acelaşi act normativ (1) Orice
operator economic este obligat să introducă pe piaţă numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea
şi securitatea consumatorilor. (2) Orice comerciant trebuie să se asigure că produsele oferite spre
comercializare sunt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea şi/sau
consumul acestora.
Nu mai puţin, conform art. 37 din Codul Este interzisă comercializarea produselor care nu
sunt sigure, cât şi a produselor neînsoţite de documentaţia obligatorie prevăzută de lege, prin care
să se ateste că ele au fost testate şi/sau certificate, după caz.
În speță, reclamantul a solicitat, pe calea cererii de chemare în judecată, obligarea pârâtei
SC A. SRL la plata sumei de 100.000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 250.000 lei
reprezentând daune morale, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin fapta ilicită a acesteia
constând în neluarea măsurilor de protecţie prevăzute de lege menite a asigura securitatea sa, în
calitate de consumator, în incinta magazinului A. Suceava. În concret, reclamantul pretinde că
nerespectarea normelor şi dispoziţiilor legale, prin înghesuirea unor obiecte ascuţite şi tăioase în
partea de sus a panoului, şi prin comercializarea lor fără teaca de plastic prevăzută special, fiind
expuse fără a fi măcar asigurate pe poziţia închis, atrage direct răspunderea societăţii pârâte pentru
incidentul produs, când un foarfec a căzut în piciorul său în urma atingerii de un alt client, cauzândui leziuni fizice şi psihice.
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Astfel, prima instanța a reţinut că reclamantul invocă, în sarcina reclamantei, calitatea de
operator economic având ca obiect de activitate comercializarea de produse de tip foarfecă de curăţat
pomii, marca Fiskars, prin urmare, responsabilă pentru securitatea clienţilor şi, astfel, îi reproşează
săvârşirea unei fapte proprii, diferită de acţiunea directă şi materială a intervenientului forţat de
atingere a obiectului care a căzut în piciorul său.
Astfel cum prevede art. 1.370 C.civ. Dacă prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea simultană
sau succesivă a mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu
putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar faţă de
victimă, iar potrivit art. 1.382 C.civ. Cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi
solidar la reparaţie faţă de cel prejudiciat.
Chiar dacă pârâta a susţinut că exclusiv răspunzător de producerea accidentului ar fi
intervenientul forţat C., prin manevrarea efectivă a obiectului înţepător – tăietor, instanţa a fost
învestită să examineze dacă, în calitate de operator economic, a luat măsurile de protecţie necesare
pentru a garanta securitatea reclamantului, prin aşezarea corespunzătoare a bunului pe raft şi
comercializarea prin ambalarea lui astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de siguranţă, ca faptă
distinctă de cea a intervenientului forţat, şi care, în măsura nerespectării, i-ar antrena răspunderea
civilă delictuală proprie faţă de reclamant pentru repararea întregului prejudiciu.
Or, în limitele cadrului obiectiv şi subiectiv stabilite de reclamant, prin prisma motivelor de
fapt şi de drept ale cererii, pârâta justifică legitimarea procesuală pasivă, fiind operatorul economic
care răspunde pentru siguranţa obiectelor comercializate în magazinul A. Suceava, urmând ca
apărarea sa vizând culpa exclusivă a unui terţ în producerea prejudiciului, prin modul de manevrare,
să fie examinată ca o apărare de fond – cauză exoneratoare de răspundere, în contextul analizei
condiţiilor răspunderii civile delictuale.
Prin urmare, prima instanța a respins, ca neîntemeiată, excepția lipsei calității procesuale
pasive, invocată de pârâta A. SRL
Pe fondul cauzei, au fost reţinute disp. art. 1357 alin.1, art.1358, art. 1381, art. 1385, art.
1386, art. 1387 alin. (1) C. civ., şi faptul că reclamantul a probat întrunirea acestor condiții legale.
Prin prisma elementelor probatorii administrate, constând în înregistrarea video privind
modul de producere a evenimentului prejudiciabil, planşele foto ce fixează împrejurările de fapt
esenţiale pentru derularea faptelor, interogatoriile administrate reclamantului şi intervenientului
forţat, înscrisurile medicale şi declaraţiile martorilor E. şi F., prima instanţă a constatat că, în data
de 25.04.2016, în timp ce se afla la raionul „Grădinărit” din magazinul A., reclamantul B., aflat în
poziţia ghemuit pentru a studia produsele de care era interesat aflate în partea de jos, a fost lovit în
zona membrului inferior drept, deasupra genunchiului, de o foarfecă pentru curăţat pomii, în
condiţiile în care bunul a căzut din partea de sus în momentul atingerii lui de către intervenientul
forţat C.
Reprezintă o circumstanţă contestată de pârâtă, însă confirmată în plan probator de modul
concret de cauzare a leziunii în piciorul reclamantului, aceea că foarfeca nu era ambalată într-un
material de protecţie şi, astfel cum recunoaşte prin întâmpinare, a căzut din partea de sus a secţiunii
de prezentare cu partea ascuţită, generând rănirea acestuia. Imediat după ce obiectul ascuţit – tăietor
i-a provocat reclamantului leziunea fizică în picior, un angajat al pârâtei a intervenit pentru a-i
acorda asistenţa medicală de prim ajutor, în vederea opririi sângerării şi a anunţat reprezentantul
legal care l-a dus cu o maşină la spital.
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Deşi a susţinut că acest tip de obiect comercializat este un produs sigur, fiind prevăzut cu o
teacă de protecţie, fapt ce ar rezulta din fişa tehnică, pârâta nu a furnizat vreo probă utilă şi
concludentă în sensul că aceasta a fost starea în care obiectul se afla când a căzut. Or, prin
interogatoriile administrate, atât reclamantul cât şi intervenientul forţat au arătat că, deşi foarfeca în
cauză era prevăzută cu teacă din plastic pentru partea ascuţită, aceasta nu era montată la momentul
consumării faptului prejudiciabil pentru integritatea fizică în modul descris, fiind prinsă doar de
colierul metalic de care era agăţat produsul pe raft. Astfel, foarfeca era prezentată de pârâtă pe un
suport tip cui în partea superioară a secţiunii, fără a avea montată o protecţie pe lama de tăiere şi
fără a fi blocată pe poziţia închis, ceea ce a determinat înfigerea directă în piciorul victimei.
În consecinţă, prima instanţa a constatat că, anterior atingerii produsului de către
intervenientul forţat C., produsul nu îndeplinea cerinţele legale de ambalare pentru a fi considerat
sigur, din moment ce protecţia prevăzută în acest scop nu se găsea montată, fără ca pârâta să probeze
că a luat măsuri pentru a constata şi îndepărta această stare de prezentare către consumatori şi, astfel,
a remedia defectul de ambalare efectivă. Pe de altă parte, prima instanţă a observat că intervenientul
forţat nu a manevrat produsul în cauză, în sensul de a-l lua în mâini şi a-i modifica ambalajul, ci
doar l-a atins, determinând căderea în forma în care se găsea, adică fără protecţie.
Ca atare, prima instanţa a constatat că omisiunea pârâtei de a prezenta produsul spre
comercializare într-o manieră corespunzătoare asigurării securităţii fizice a reclamantului, în calitate
de consumator, constituie o faptă ilicită deoarece reprezintă o încălcare a normelor legale în
domeniul protecţiei consumatorilor, prin lipsa de conformitate a ambalajului ţinând cont de gradul
de risc exhibat prin natura lui de obiect înţepător–tăietor, prevăzut cu lamă ascuţită. Pe de o parte,
produsul nu avea pusă teaca din plastic pe partea ascuţită, aceasta fiind prinsă de un colier metalic
şi, se asemenea, nu era blocată într-o poziţie de închidere, ci a căzut la simpla atingere din partea
altui client. Nu mai puţin, pârâta nu a probat existenţa unor semne vizibile de avertizare cu privire
la modul de manevrare a produsului sau de poziţionare a clienţilor în acea secţiune şi nici nu a probat
existenţa personalului calificat la locul faptei pentru a acorda asistenţă în favoarea reclamantului şi
intervenientului forţat cu privire la aceste aspecte.
În ce priveşte vinovăţia pârâtei, prima instanţă a observat culpa sa exclusivă pentru neluarea
măsurilor de protecţie a reclamantului, conduită contrară Legii nr. 264/2004 privind Codul
Consumului, cerinţă care se analizează distinct de acţiunea intervenientului forţat de atingere a
obiectului tăietor – înţepător. Alegaţiile pârâtei în sensul atribuirii culpei pentru săvârşirea acestei
fapte omisive proprii în sarcina intervenientului forţat sunt neîntemeiate, cât timp unicul responsabil
pentru modul de comercializare a produsului vătămător – prezentare şi ambalare precum şi de
indicaţiile date consumatorilor privind modul de utilizare în timpul efectuării de cumpărături, în
spaţiul destinat desfăşurării activităţii, este operatorul economic. Acţiunea intervenientului forţat de
atingere a obiectului în cauză nu a întrerupt nexul cauzal direct dintre fapta ilicită a pârâtei şi paguba
adusă sănătăţii reclamantului, din moment ce acesta nu a intervenit asupra modalităţii de ambalare
şi prezentare a produsului anterior căderii, nu l-a manevrat, ci doar prin atingere i-a determinat
desprinderea din locul unde se găsea sub supravegherea exclusivă a pârâtei.
În aceste condiţii, prima instanţă a reţinut că există o legătură de cauzalitate directă între
fapta ilicită omisivă proprie şi vătămarea suferită de reclamant, în timp ce acţiunea intervenientului
forţat nu înlătură vinovăţia pârâtei, în calitate de operator economic. De altfel, instanţa a fost
învestită de reclamant doar cu examinarea răspunderii civile delictuale a pârâtei, limită ce se impune
faţă de principiul disponibilităţii prevăzut de art. 9 C.pr.civ.
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Referitor la prejudiciul material suportat de reclamant, prima instanţă a avut în vedere că
acesta a reclamat o despăgubire pentru faptul că nu a putut desfăşura activitatea lucrativă în
construcţii şi a pierdut câteva contracte convenabile financiar.
Reiese, aşadar, contrar apărărilor pârâtei, faptul că pretenţiile pecuniare ale reclamantului în
acest demers procesual vizează exclusiv pierderile din munca pe care ar fi putut-o desfăşura în lipsa
accidentării sale, iar nu cheltuieli medicale. Sub acest aspect, prima instanţa a examinat prejudiciul
din forma pură resimţită de reclamant, respectiv plaga profundă înţepat – tăiată suturată, produsă ca
urmare a înfigerii obiectului comercializat de pârâtă în picior, deasupra genunchiului, fapt ce i-a
cauzat o incapacitate totală de muncă pe o perioadă iniţială de 12 – 14 zile de îngrijiri medicale
pentru vindecare, reevaluată la 54 - 55 zile de îngrijiri medicale, conform certificatelor medico –
legale întocmite de S.M.L. În continuare, prima instanţa a reţinut că leziunea a fost profundă şi a
presupus o perioadă de recuperare îndelungată (apreciată la peste 3 luni conform scrisorii medicale
eliberate de Spitalul Clinic Judeţean .. la data de 12.05.2016), timp în care s-a recomandat atât
tratament medicamentos cât şi purtarea unei orteze articulate pe genunchi sau a unei genunchere
elastice timp de 2 - 3 luni, deplasarea cu ajutorul cârjei, efectuarea de tratamente kinetoterapeutice.
De asemenea, potrivit adeverinţei emise de Cabinetul de Kinetoterapie ..., în urma
examinării reclamantului la data de 09.05.2016, tratamentele recomandate au fost următoarele:
exerciţii de tonifiere a cvadricepsului, ameliorarea unghiului de flexie, întreţinerea articulaţiilor
coxului, gleznei, toate acestea alternate cu repaus cu piciorul sprijinit cu extensia genunchiului şi
exersarea posturii ortostatice cu transferul controlat al greutăţii corpului pe piciorul afectat.
Ansamblul probator administrat întemeiază susţinerile reclamantului vizând pierderea
capacităţii de muncă pe o perioadă îndelungată (25.04.2016 – 12.05.2016 şi încă cel puţin 3 luni de
la această din urmă dată, potrivit scrisorii medicale de la fila 26).
Or, din adeverinţa eliberată de D. la data de 17.12.2018, prima instanţa a reţinut că între părţi
au existat negocieri concrete în vederea încheierii unui contract de colaborare, pentru o perioadă de
6 luni, începând cu data de 02.05.2016, prin încheierea căruia reclamantul urma să se deplaseze în
Germania pentru a executa lucrări în construcţie în schimbul remuneraţiei de 12.000 euro sau 2000
euro pe lună. Accidentul din magazinul A. a împiedicat încheierea contractului de colaborare şi
asumarea obligaţiilor de muncă din partea reclamantului, astfel cum rezultă şi din declaraţiile
martorului F.
Prima instanţa a înlăturat, ca neîntemeiate, argumentele pârâtei privind inexistenţa unei
şanse reale şi serioase ca reclamantul să presteze activităţi de muncitor specializat în construcţii, cât
timp pe de o parte, potenţialul angajator a relevat obiectul convenţiei precum şi remuneraţia agreată
de părţi, evaluând implicit capacitatea acestuia de a-şi îndeplini sarcinile ca lucrător în construcţii,
şi, de asemenea, având în vedere că declaraţiile martorului F. subliniază executarea acestuia, dar
fără participarea reclamantului.
Sub aspect probator, şansa reală şi serioasă nu presupune doar administrarea probei cu
înscrisuri şi nici nu priveşte consecinţele de ordin fiscal ale executării muncii, ci se bazează pe
aprecierea gradului de certitudine de a realiza un câştig de această natură prin coroborarea tuturor
elementelor probatorii din cauză. În plus, şansa reală şi serioasă are în considerare contextul care ar
fi trebuit să se întâmple, conform celor prefigurate prin convenţia cu promitentul - angajator, iar nu
cel care s-a realizat faţă de martorul F., din moment ce condiţiile de muncă erau stabilite în funcţie
de calificarea fiecăruia. Totodată, nu se poate presupune încălcarea de către reclamant a dispoziţiilor
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legale privind încheierea contractului de colaborare, cât timp operaţiunea juridică nu s-a mai
realizat.
Prin urmare, prima instanţa a observat că, din cauza accidentării în magazinul A., starea de
sănătate nu a permis reclamantului să presteze munca planificată în construcţii, astfel cum a fost
convenită cu firma D., fiind într-o situaţie obiectivă de incapacitate lucrativă. În consecinţă, perioada
de recuperare a însemnat pierderea unei şanse reale şi serioase de a încasa sume de bani din muncă,
într-un cuantum dovedit însă doar până la concurenţa unei sume pe care prima instanţa a apreciat-o
proporţional la 55.000 lei, în raport de data producerii faptei şi dinamica evoluţiei prejudiciului, prin
urmările asupra sănătăţii reclamantului produse într-o perioadă de câteva luni de zile.
Din această perspectivă, susţinerile pârâtei privind întinderea prejudiciului material sunt
întemeiate, deoarece reclamantul nu a probat pretenţiile excedentare acestei sume. În această
măsură, instanţa a respins cererea sa ca neîntemeiată.
În ceea ce privește prejudiciul moral pretins de reclamant, în cuantum de 250.000 lei,
prima instanţă a reţinut că prejudiciile nepatrimoniale cauzate reclamantului prin fapta ilicită,
săvârșită cu vinovăție de pârâtă, se decantează din două perspective, una a suferințelor de natură
fizică (disconfort fizic, recuperare îndelungată, supunerea la investigaţii medicale şi tratamente,
precum şi privarea de mişcare) și psihice, determinate atât de trauma de a fi victima unui accident
în condiţiile intempestive descrise, imposibilitatea de a mai realiza lucruri firești existenței cotidiene
precum deplasarea la muncă, realizarea igienei corporale, ajutorul acordat membrilor familiei, soţiei
şi celor doi copii, corelativ cu nevoia proprie de îngrijire din partea soţiei.
Concludente pentru determinarea prejudiciilor fizice și psihice sunt probele testimoniale
administrate în cauză, provenind de la persoane care au avut un contact direct cu reclamantul pe
durata recuperării, respectiv martorii E. şi F. Astfel, ambii martori au confirmat că recuperarea
reclamantului a fost de durată, timp în care a avut nevoie de îngrijire din partea soţiei şi a suferit
pentru imposibilitatea de a-şi aduce aportul la treburile casnice şi de a munci şi faţă de intenţia
plecării la muncă în Germania, şansă pierdută.
Prima instanţă a remarcat, prin prisma înscrisurilor şi mărturiilor administrate, că anterior
evenimentului prejudiciabil din data de 25.04.2016, reclamantul era o persoană activă atât din
perspectiva integrării în muncă (potrivit înscrisurilor de la dosar, a lucrat în străinătate şi a fost
remunerat pentru activităţile prestate sezonier în perioada 2008 – 2014) cât și în cadrul familiei sale,
iar după accident a fost lipsit de putinţa de a se deplasa, de a munci şi de a se bucura de viaţă în
deplinătatea sănătăţii sale.
Totuşi, prima instanța a apreciat că suma de 75.000 lei acoperă pecuniar prejudiciile de natură
nepatrimonială suferite de reclamant ca urmare a faptei ilicite, săvârșite cu vinovăție de către pârâtă,
diferenţa solicitată până la 250.000 lei fiind disproporţionată faţă de circumstanţele cauzei. În acest
sens, prima instanţa a avut în vedere că daunele morale constituie o modalitate de reparare a
prejudiciilor de natură nepatrimonială, iar nu un mijloc de sancţionare a autorului faptei ilicite.
Pe de altă parte, suma de 3000 euro propusă de pârâtă prin întâmpinare ar fi prea mică prin raportare
la perioada lungă de manifestare a consecinţelor negative ale faptului prejudiciabil.
În baza art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008 şi art. 453 alin. (1) C.pr.civ., fiind în culpă procesuală
predominantă, prima instanţa a obligat pârâta la plata în favoarea statului a sumei de 3.360 lei
reprezentând o parte proporţională căderii sale în pretenţii din taxa judiciară suportată ca urmare a
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admiterii cererii de ajutor public judiciar formulată de reclamant sub forma scutirii, conform
Încheierii din data de 31.05.2019 pronunţată în dosarul nr. 860/86/2019.
În baza art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008, restul cheltuielilor de judecată constând în
taxa judiciară de timbru suportată ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar formulată
de reclamant sub forma scutirii, conform Încheierii din data de 31.05.2019 pronunţată în dosarul nr.
860/86/2019, va rămâne în sarcina statului.
Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel reclamantul B. şi pârâta SC A. S.R.L
Prin apelul declarat, reclamantul B. a solicitat admiterea apelului, schimbarea în parte a
sentinţei, în sensul admiterii în integralitate a cererii de chemare în judecată şi acordarea unei
despăgubiri în cuantum de 100.000 lei reprezentând daune de agrement şi câştig nerealizat, ca
urmare a restrângerii capacităţilor de integritatea fizică, precum şi daune morale în cuantum de
250.000 lei.
Apreciază că se justifică majorarea cuantumului compensaţiei ce va fi stabilită de către
instanţă în privinţa prejudiciului moral şi pentru compensarea câştigului nerealizat, prin reţinerea că
a fost restrâns în posibilitatea de a munci şi de a se mişca în deplinătatea facultăţilor sale fizice în
perioada cuprinsă între lunile aprilie -decembrie 2016.
În motivarea hotărârii apelate, tribunalul a reţinut că s-a aflat în incapacitate de muncă în
lunile aprilie-iulie 2016, deşi în realitate a fost în incapacitate de muncă pentru o perioadă mai lungă
de timp, respectiv din luna aprilie 2016 şi până în luna decembrie a anului 2016 inclusiv, aspect
demonstrat cu martorii E. şi F., care au arătat că numitul B. a stat o perioadă de timp îndelungată la
pat, de aproximativ 2-3 luni, ulterior s-a deplasat cu ajutor cârjei ajutătoare prin gospodărie până în
luna decembrie a anului 2016, din cauza faptului că leziunile corporale de la nivelul genunchiului
nu-i permiteau să meargă.
De asemenea, declaraţia martorei E. mai reliefează şi faptul că pe toată perioada cât a fost în
proces de recuperare, a fost îngrijit de soţia sa, fiindcă nu era în stare să meargă prin gospodărie,
acesta fiind şi motivul pentru care avea o stare morală generală negativă, fiind deprins cu un stil de
viaţă activ şi dorind să fie folositor familiei în treburile casnice şi să poată munci pentru a-şi întreţine
familia compusă din 4 membri.
Având în vedere faptul că prima instanţă s-a raportat la această perioadă ca limita de timp în
raport de care a stabilit întinderea despăgubirilor materiale şi morale, este temeinic a considera că
în considerarea întregii perioade în care a fost restrâns în activitatea sa fizică de procesul de
recuperare se justifică majorarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral şi material suportat.
Consideră că din declaraţiile acestor martori rezultă atât temeinicia daunelor morale, cât şi a
câştigului nerealizat solicitate, în integralitate. Aceşti martori l-au vizitat în perioada de recuperare,
la aproximativ o săptămână după incident, deci au perceput în mod direct situaţia în care se afla,
stând întins în pat, fusese operat, nu se putea îngriji singur, soţia lui era cea care avea grijă atât de
el, cât şi de copii şi de gospodărie.
A mai arătat faptul că din probatoriul administrat, rezultă că a pierdut de două ori şansa de a
presta activităţi de muncă remunerate, în calitate de muncitor specializat în construcţii, aspect care
rezultă din declaraţiile martorilor E. şi F. (în ceea ce priveşte prima ofertă de muncă) dar şi din
adeverinţa emisă de D. ceea ce priveşte a doua ofertă de muncă). Ambele oferte au fost ratate din
cauza stării de sănătate, care nu îi permitea să lucreze.
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Din declaraţiile martorilor E. şi F. mai rezultă şi faptul că nu a putut valorifica o ofertă de
lucru în străinătate (mai exact în Germania), unde ar fi fost plătit cu aproximativ 10.000 de Euro.
Având în vedere faptul că lucrează în construcţii, o asemenea declaraţie este cel puţin verosimilă,
fiind de notorietate şi faptul că în acest domeniu grupuri de muncitori primesc deseori oferte de
muncă avantajoase în străinătate, iar pe caz concret martorul F. chiar a dat curs ofertei pe care el nu
a mai putut-o onora din pricina accidentării.
Pe de altă parte, trebuie avute în vedere şi înscrisurile depuse la dosarul cauzei, care susţin
argumentele expuse anterior.
Arătă că s-a făcut dovada cu înscrisuri a faptului că mai avea o ofertă de muncă, tot în
Germania, pe lângă cea în care trebuia să lucreze cu martorul F., respectiv pentru un alt proiect la
un alt angajator. În acest sens, a depus la dosarul cauzei adeverinţa emisă în data de 17.12.2018 de
către firma D. reprezentată prin ... în calitate de reprezentant legal, care atestă faptul că această
societate a formulat o propunerea fermă de a colabora pentru proiectul a 4 case în construcţie,
convenindu-se o sumă de 2000 de euro/lună, respectiv suma totală de 12000 de euro pentru 6 luni.
Tot conform acestei adeverinţe se atestă faptul că urma să se prezinte la locul de muncă în data de
2 mai 2016, însă ca urmare a accidentării sale, au fost nevoiţi să angajeze pe altcineva în locul său.
Tot la dosarul cauzei s-au depus înscrisuri care dovedesc faptul că a mai avut în trecut oferte
de muncă în străinătate similare cu cele 2 pe care le-a pierdut din pricina accidentării sale, mijloace
de probă care se coroborează cu celelalte administrate în cauză şi care susţin afirmaţiile sale.
De asemenea, din certificatului medico-legal nr. 359-SV/A2 din 26.04.2016 rezultă că a
prezentat plagă profund înţepat-tăiată suturată, iar leziunea s-a putut produce prin înţepare cu corp
tăietor-înţepător, la data de 25.04.2016. Tot în certificat se arată că este posibil ca leziunea să
necesite 12-14 zile îngrijiri medicale, cu incapacitate totală de muncă pe această perioadă.
Prin actul de reexaminare nr. 20 din 16.05.2016 emis de Spitalul Judeţean de Urgenţă,
Serviciul Judeţean de Medicină Legală, s-a constatat faptul că prezintă cicatrice post plagă tăiatînţepată cadran supero-intern genunchi drept cu secţiune tendon cvadricipal, bursită posttraumatică,
protezată prin orteză articulară de genunchi. Având în vedere starea de la acel moment s-a considerat
necesară prelungirea timpului de zile de îngrijiri medicale la 54-55, cu incapacitate totală de muncă
pe această perioadă.
La baza actului de reexaminare sus-menţionat a stat şi Scrisoarea medicală emisă de Spitalul
Clinic Jud. .., Dr. .., în care se detaliază diagnosticul precum şi tratamentul recomandat, precizând
că perioada de recuperare va fi lungă, respectiv de peste 3 luni de zile.
Nu în ultimul rând, tot în cadrul înscrisurilor medicale se află Buletinul de ecografic emis de
Cabinetul de ecografie Dr. .., unde se precizează în cadrul concluziilor: ruptură tendon cvadricipital,
bursita suprapatelară.
Aceste documente medicale conţin recomandarea medicului de efectuare a unor proceduri
de kinetoterapie, tratament pe care l-a urmat. Prin adeverinţa emisă de cabinetul de Kinetoterapie,
Fundaţia .., se arată că s-a prezentat la acest cabinet în data de 09.05.16, în vederea iniţierii unui
program de recuperare. În cadrul consultului de specialitate s-a constatat la nivelul membrului
inferior drept, genunchi drept, cadran supero-intern o plagă înţepat-tăiată, suturată 3 cm, cu edem
local, flexie-extensie dureroase. Imposibilitatea ortostatismului fără sprijin. Nu se recomandă în
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acest interval deplasarea fără cârje. Perioada stabilită iniţial pentru aceste proceduri a fost de 30 de
zile, prelungindu-se succesiv ulterior, până la sfârşitul anii lui.
Referitor la daunele morale, arătă că incidentul produs i-a cauzat un disconfort psihologic şi
fizic prelungit şi o stare de nemulţumire şi indignare faţă de faptul că societatea pârâtă nu a înţeles
să îşi asuma culpa pentru cele întâmplate şi să dea dovadă de o atitudine proactivă în remedierea
urmărilor produse.
Apreciază că un asemenea mod de comportament este indezirabil, având în vedere faptul că
în calitate de comerciant profesionist, societatea pârâtă trebuia să evite producerea unor asemenea
accidente, sau, în cazul în care totuşi asemenea accidente se produc, să încerce să despăgubească pe
cale amiabilă persoanele care au suferit prejudicii, or, la notificarea trimisă în acest sens, nu a primit
nici un răspuns.
Ba mai mult decât atât, societatea pârâtă a încercat descurajarea sa în a pretinde despăgubiri
pe cale judecătorească, spunându-i că nu are nicio probă în favoarea sa, iar demersul său va fi inutil.
Pe de altă parte, ca urmare a faptului că a suferit aceste atingeri aduse sănătăţii şi integrităţii
fizice, au fost restrânse posibilităţile de a avea un mod activ de viaţă fiindcă are în continuare sechele
la nivelul piciorului accidentat cu foarfecă de grădinărit şi nici până în prezent nu şi-a revenit
complet, motiv pentru care acuză dureri în cazul activităţilor fizice intense.
Pe cale de consecinţă, solicită ca în aplicarea art. 1391 alin. 1 C. civ., coroborat cu art. 72 C.
civ., să oblige pârâta şi la repararea prejudiciului moral suferit, cât şi la acoperirea daunelor de
agrement, deoarece fiind tânăr, nu va mai putea face atât de uşor mişcare şi va fi nevoit să se priveze
de unele tipuri de activităţi pe care le practica anterior, deoarece din cauza accidentării care a lăsat
sechele, pe viitor va avea o mobilitate scăzută a piciorului şi acesta va fi supus riscului unor alte
fracturări şi va crea incomodităţi la deplasare.
În concluzie, solicită admiterea apelului şi schimbarea hotărârii apelate, în sensul admiterii
în integralitate a acţiunii formulate.
Prin apelul declarat, pârâta SC A. SRL a solicitat, în principal, admiterea apelului,
schimbarea în tot a hotărârii apelate prin admiterea excepţiei lipsei capacităţii sale procesuale pasive,
iar în subsidiar, schimbarea în parte a hotărârii apelate cu privire la cuantumul daunelor materiale
prin respingerea acestora ca neîntemeiate şi nelegale; cuantumul daunelor morale acordate prin
diminuarea acestora de la suma de 75.000 lei la suma de 3.000-3.500 euro (echivalent în lei);
înlăturarea considerentelor instanţei de fond care au stat la baza pronunţării soluţiei referitoare la
daunele materiale, în special cele referitoare la comercializarea de produse nesigure, corelativ cu
modificarea cuantumului daunelor materiale şi morale, recalcularea taxei de timbru ce ar trebui
suportată.
Aşa cum a susţinut în întâmpinarea de la judecata în prima instanţă, respectiv prin concluziile
scrise, consideră că nu poate fi antrenată răspunderea sa civilă delictuală atât timp cât evenimentul
s-a produs prin acţiunea unei alte persoane.
Proba video relevă faptul că, până la apariţia intervenientului nu a existat niciun risc şi nu a
căzut nici un obiect.
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În mod eronat instanţa a respins excepţia, susţinând că nu există o semnalizare cu privire la
posibile riscuri ori personal de deservire a clienţilor. Din imaginile video reiese că în proximitate
erau doi angajaţi care ar fi putut să ofere ajutor, dacă li s-ar fi cerut acest lucru.
În evaluarea răspunderii civile, consideră că trebuie avute în vedere şi obligaţia legală a
fiecărei persoane de a lua toate măsurile pentru a preveni cauzarea de prejudicii (inclusiv clienţi/
consumatori), precum şi faptul că întreaga legislaţie a protecţiei consumatorului are în vedere un
consumator mediu avizat.
Din declaraţiile reclamantului şi ale intervenientului, rezultă faptul că aceştia au experienţă
în domeniul construcţiilor şi cu privire la cumpărăturile din magazine de tip DY1 (Do It Yourself),
încadrându-se în definiţia consumatorului mediu – ca fiind considerat ca fiind rezonabil informat,
atent şi precaut, ţinând seama de facturii sociali, culturali şi lingvistici.
Nici un comerciant nu poate acoperi toate situaţiile posibile care pot apărea într-un spaţiu
comercial. Inclusiv din relatările celor două părţi, rezultă faptul că un singur produs era depozitat
fără teaca de protecţie, ceea ce, poate fi rezultatul acţiunii unui altui client şi nu poate fi asimilat
comercializării de produse nesigure.
Cu privire la soluţia instanţei de fond cu privire la acordarea daunelor materiale, solicită a se
observa faptul că, din probatoriul administrat rezultă că reclamantul nu a probat efectuarea vreunei
cheltuieli de natura medicală (investigaţii, tratament, recuperare). Reclamantul nu a depus niciun
document fiscal în acest sens (chitanţe, facturi, bonuri fiscale), astfel că nu se pot acorda daune
materiale pentru cheltuieli medicale. De altfel, în considerentele sentinţei, instanţa de fond a reţinut
că „pretenţiile pecuniare ale reclamantului în acest demers procesual vizează exclusiv pierderile din
munca pe care ar fi putut-o desfăşura în lipsa accidentării sale, iar nu cheltuieli medicale."
În ceea ce priveşte daunele materiale avute în vedere de instanţa de fond, apreciază că,
aceasta în mod nelegal şi netemeinic a admis parţial capătul de cerere referitor la acordarea de daune
materiale, indiferent de forma, denumirea în care au fost solicitate de către reclamant.
Astfel, prin sentinţa apelata, instanţa de fond a acordat daune materiale în cuantum de 55.000
lei.
Considerentele avute în vedere de instanţa pentru a pronunţa aceasta soluţie cu privire la
daune materiale, s-au bazat exclusiv pe o adeverinţă depusă la dosarul cauzei de către reclamant.
Cu privire la acest înscris, consideră că instanţa de fond nu a efectuat un minim de verificări
şi corelaţii, cu privire la următoarele aspecte relevante: dacă firma emitentă există şi este înregistrată
conform dispoziţiilor legale; ce calitate are semnatarul adeverinţei în cadrul firmei respective; care
este obiectul de activitate al firmei emitente a adeverinţei; dacă proiectul menţionat în adeverinţă a
fost realizat în realitate; data la care a fost emisa adeverinţa, raportat la data producerii
evenimentului.
Apoi, instanţa de fond a ignorat sau nu a coroborat data evenimentului - 25.04.2016- cu data
menţionată pentru începerea activităţii de către reclamant - 02.05.2016 - respectiv cu data emiterii
adeverinţei - 17.12.2018. După cum se poate observa, documentul este emis după un an şi jumătate
de la data producerii evenimentului, adică la data de 17.12.2018, în timp ce intre eveniment şi
presupusa dată de începerea activităţii sunt 7 zile calendaristice, fapt ce ridică suspiciuni rezonabile
cu privire la veridicitatea ofertei de colaborare.
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De asemenea, instanţa de fond a ignorat faptul că, adeverinţa emisa de firma D. nu precizează
care ar fi fost funcţia pentru care l-ar fi încadrat pe reclamant, daca era vorba de un contract
individual de munca ori de un contract de prestări servicii cu o firma la care reclamantul ar fi fost
încadrat cu forme legale. Nu se precizează dacă suma de 2.000 de euro era un venit net sau brut.
Din probatoriu administrat rezultă inexistenta vreunui document scris şi înregistrat legal anterior
producerii evenimentului cu privire la aceasta "colaborare" deşi între eveniment şi presupusa dată
de începere a activităţii sunt 7 zile calendaristice. Aceasta în condiţiile în care, reclamantul nu a
făcut dovada vreunei calificări profesionale (cu atestate profesionale) care să fie corelata cu aşa zisa
oferta de angajare.
În legătură cu semnarea unui potenţial contract de munca, instanţa de fond retine că:
"Accidentul din magazinul A. a împiedicat încheierea contractului de colaborare şi asumarea
obligaţiilor de munca din partea reclamantului, astfel cum rezulta şi din declaraţiile martorului F."
Aceasta în condiţiile în care martorul menţionat de instanţa de judecata a declarat că el personal a
lucrat pentru o persoana (nu pentru o firma) care ar fi putut avea contract cu alta firma (dar nu ştie
exact), că a lucrat fără contract de muncă şi nici nu poate face dovada sumelor primite pentru munca
prestată. Acelaşi martor a declarat ca nu poate spune dacă reclamantul ar fi urmat să presteze munca
în baza unui contract de muncă sau ar fi lucrat fără forme legale.
Mai mult, instanţa de fond în ciuda declaraţiilor martorului F., îi atribuie şi acestuia
colaborarea cu firma D. la proiectul în cauză. Astfel, fără nicio proba ori temei legal, instanţa de
fond ajunge la concluzia că atât reclamantul, cât şi martorul au fost angrenaţi în aşa-zisul proiect al
firmei D.
n continuare, instanţa de fond vorbeşte despre certitudinea unei convenţii intre angajator
(firma D.) şi reclamant, în condiţiile în care nu există un asemenea document depus la dosarul
cauzei.
Practic, instanţa de fond, îşi bazează decizia pe un document postfactum, în condiţiile în care
o oferta de angajare/colaborare ar fi trebuit să fie anterioară producerii evenimentului pentru a putea
fi considerată relevantă în stabilirea prejudiciului material.
Reiterează faptul că, potrivit adeverinţei emise la data de 17.12. 2018 de către firma D.,
lucrările ar fi trebuit să înceapă la data de 02.05.2016, iar evenimentul a avut loc cu doar 7 zile mai
devreme la data de 25.04.2016.
În analiza motivelor de apel, solicită a se avea în vedere faptul că în aceasta materie – a
ratării unei şanse - doctrina a statuat constant faptul că: "Pentru a avea dreptul de a cere şi obţine
reparaţia trebuie să fie întrunite cumulativ două condiţii: şansa pierdută să fi fost reală, şi în acelaşi
timp, serioasă; dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, prejudiciul este şi rămâne cu totul eventual
sau ipotetic şi bineînţeles incert şi nereparabil" (L.Pop şi alţii-Tratat elementar de drept civil,
Obligaţii, Universul Juridic, 2012, p.564).
Din cuprinsul cererii de chemare în judecată, a documentelor ataşate şi a restului de
probatoriu administrat în cauza dedusă judecăţii, nu rezultă îndeplinirea cumulativă acelor două
condiţii de mai sus: şansa pierdută să fi fost reală, şi în acelaşi timp serioasă. Pentru a fi fost reală,
reclamantul ar fi trebuit să depună documente încheiate şi înregistrare anterior producerii
evenimentului, proba ce nu a putut fi furnizată de către reclamant. Cu alte cuvinte, nu există
certitudinea, dincolo de orice îndoiala că părţile ar fi încheiat o convenţie de munca ce nu a putu fi
executată datorită producerii vătămării corporale a reclamantului.
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Din probele administrate în cauză, nu rezultă că reclamantul ar fi avut venituri legale,
declarate şi impozabile în perioada 2015-2016. Consideră că, lipsa unui contract de muncă încheiat
în mod legal ori a unor venituri legale, rămân în sarcina reclamantului, asumându-şi consecinţele
negative ale muncii la negru, inclusiv imposibilitatea obţinerii unor despăgubiri raportate la venituri.
Cu privire la acordarea daunelor morale, consideră că, în aplicarea celor statuate de
doctrina şi jurisprundenţa în materie, cuantumul daunelor morale trebuie să aibă la baza criterii care
să conducă la o evaluare judicioasa şi care să preîntâmpine o îmbogăţire fără just temei: stabilirea
unei proporţionalităţi între suferinţa provocată care, deşi nu poate fi cuantificată, este cel puţin
estimată, vârsta victimei, evitarea unei sarcini disproporţionate şi excesive ce i-ar reveni
făptuitorului în raport cu traumele suportate de victimă, numărul zilelor de îngrijiri medicale, vârsta
şi preocupările specifice vârstei victimei.
Instanţa trebuie să stabilească un anumit echilibru între prejudiciul moral suferit şi
despăgubirile acordate, în măsura să permită celui prejudiciat anumite avantaje care sa atenueze
suferinţele morale, fără a se ajunge însă în situaţia îmbogăţirii fără just temei. Principiul ce se degaja
din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia daunelor morale, pe care
instanţele naţionale sunt obligate să îl aplice, este acela al statuarii în echitate asupra despăgubirii
acordate victimei, în raport de circumstanţele particulare ale fiecărui caz în parte. De asemenea,
conform aceleiaşi jurisprudenţe, despăgubirile acordate trebuie să păstreze un raport rezonabil de
proporţionalitate cu dauna suferită, sens în care a fost consacrat principiul proporţionalităţii daunei
cu despăgubirea acordată. Suma de bani acordata cu titlu de daune morale nu trebuie să devină o
sursa de îmbogăţire pentru victima, dar nici să aibă numai un caracter pur simbolic, ci trebuie să
reprezinte doar atât cât este necesar pentru a-i uşura ori compensa, în măsura posibilă, suferinţele
pe care le-a îndurat sau eventual mai trebuie să le îndure.
Consideră că, în linie cu practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cuantumul daunelor
morale trebuie raportat şi la nivelul de trai din România.
Consideră că se impune revizuirea cuantumului daunelor morale acordate, în sensul reducerii
acestora. Chiar şi practica judecătoreasca la nivelul Curţii de Apel Suceava este în acest sens.
Reclamantul, prin apărător ales a depus hotărârile judecătoreşti pronunţate de către Tribunalul şi
Curtea de Apel Suceava care au acordat daune morale în cuantum de 10.000 euro pentru cea 140
zile de îngrijiri medicale faţă de pretenţiile reclamantei (în cauza respectiva) în suma de 150.000
euro.
Întrucât numărul de îngrijiri medicale din prezenta cauză reprezintă o treime din cele
menţionate în practica judiciara a Curţii de Apel Suceava, consideră că ar fi echitabilă acordarea de
daune morale in acelaşi raport (o treime) adică 3.000-3.500 euro.
Doctrina şi jurisprudenţa, statuează unanim faptul că „stabilirea compensaţiei băneşti se face
de judecător în funcţie de cele doua criterii: felul prejudiciului şi gravitatea lui. La aceste criterii
însă, mai trebuie alăturat şi criteriul echităţii, cu valoare orientativă, cu grija necesară ca sumele
care se acorda cu titlu de compensaţii, să fie juste şi echilibrate, astfel încât să nu transforme în
adevărate amenzi excesive pentru persoanele răspunzătoare şi nici în venituri nejustificate pentru
victimele prejudiciate moral”.
În ceea ce priveşte susţinerea faptului că vătămarea corporală a fost produsă datorita
comercializării de produse nesigure pentru integritatea fizica a consumatorilor, aceasta este
netemeinică întrucât:
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- reclamantul şi intervenientul forţat au afirmat la interogatoriu că doar un produs era fără
siguranţă; per a contrario celelalte produse similare erau în stare corespunzătoare de comercializare;
-competenta de stabilire a situaţiei invocate revine ANPC şi nu a există vreo sancţiune
aplicată companiei A. în legătura cu produsul în cauză. În opinia sa, cel mai probabil, produsul a
rămas desfăcut datorita unui alt client care după ce l-a probat, l-a pus la loc fără să-l asigure.
Raportat la dispoziţiile legale în materie, consideră că se impune înlăturarea considerentelor
instanţei de fond care au stat la baza pronunţării soluţiei referitoare la daunele materiale.
Având în vedere cele de mai sus, solicită ca instanţa de apel să verifice atât legalitatea
sentinţei, în ce măsura prima instanţa a aplicat şi interpretat corect norma de drept material aplicabilă
spetei, cât şi temeinicia acesteia, respectiv dacă situaţia de fapt stabilita prin hotărâre corespunde
probelor administrate.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâta SC A. SA a arătat, în ce priveşte solicitarea
apelantului de majorare a cuantumului daunelor materiale acordate de către instanţa de fond, că din
probatoriul administrat în faţa instanţei de fond, rezulta că apelantul nu a probat efectuarea vreunei
cheltuieli de natura medicala (investigaţii, tratament, recuperare). Apelantul nu a depus niciun
document fiscal în acest sens (chitanţe, facturi, bonuri fiscale), astfel că, în mod legal nu se pot
acorda daune materiale pentru cheltuieli medicale. De altfel, în considerentele sentinţei, instanţa de
fond a reţinut ca pretenţiile pecuniare ale reclamantului în acest demers procesual vizează exclusiv
pierderile din munca pe care ar fi putut-o desfăşura in lipsa accidentării sale, iar nu cheltuieli
medicale.
Prin cererea de apel, se invoca imposibilitatea de a lucra a apelantului în perioada aprilie
2016-decembrie 2016, având drept temei declaraţiile martorilor şi calitatea de unic întreţinător al
familiei.
În primul rând, declaraţiile martorilor nu pot ţine loc de documente justificative medicale cu
privire la starea de sănătate a apelantului. Apelantul nu a depus nici un document medical care să
confirme faptul că timp de 8 luni de zile nu a putut să presteze vreo activitate care să-i aducă venituri.
Consideră că, orice cauza care ar fi condus la o inaptitudine fizica care l-ar fi împiedicat temporar
pe apelant să lucreze, putea fi confirmată doar de un medic sau comisie de specialitate prin
examinare şi emiterea unui document în acest sens. În documentele depuse la dosarul cauzei se
menţionează un termen de 2-3 luni de zile. Conform dispoziţiilor legale în materie, angajaţii cu
forme legate, nu-şi pot întrerupe activitate pe motive medicale fără o examinare efectuată de un
medic sau comisie de specialitate şi emiterea unui document în acest sens. Daca un angajat, ar lipsi
de la serviciu fără a prezenta un astfel de document legal care să justifice suspendarea raporturilor
de munca, atunci ar fi concediat de către angajator pentru absente nemotivate.
În al doilea rând, invocarea argumentului că apelantul este singurul întreţinător al familiei,
nu reprezintă un temei legal de despăgubire care să înlăture obligaţia corelativa de a dovedi
provenienţa licită a veniturilor. Consideră că, lipsa unui contract de muncă încheiat în mod legal ori
a unor venituri legale, rămân în sarcina apelantului, asumându-şi consecinţele negative ale muncii
la negru, inclusiv imposibilitatea obţinerii unor despăgubiri raportate la venituri. De altfel, propriul
martor învederează faptul că lucrau la negru, fără forme legale.
În concluzie, acest capăt de cerere este nefondat atât prin perioada de timp invocată, cât şi
prin lipsa documentelor medicale şi a dovezii formelor legale de angajare/prestare a unor servicii.
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Prin cererea de apel, se invoca pierderea de două ori a şansei de a lucra. Cu privire la acest
capăt de cerere, solicită a se observa că reprezintă o veritabilă modificare a cererii de chemare în
judecată, fapt inadmisibil în apel.
Apelantul invocă atât situaţia menţionată de martorul F., cât şi cea menţionată în adeverinţa
emisă de către firma D. ca fiind două situaţii distincte. Din analiza temporala a celor doua situaţii
se poate observa ca ambele se circumscriu perioadei imediat următoare accidentării, practic
suprapunându-se aceleaşi perioade. Adeverinţa D. menţionează ca şi data de începere a activităţii
ziua de 02.05.2016, accidentul având loc în data de 25.04.2016.
Din punct de vedere procedural, nu se regăseşte această motivarea în cererea de chemare în
judecată, astfel că, acest capăt de cerere al apelului, reprezintă o simplă speculaţie a apelantului care
încalcă principiile judecăţii în apel- art. 478 Cod pr. civilă.
În ceea ce priveşte, adeverinţa emisa de către D., solicită a se observa că aceasta nu
demonstrează faptul că la momentul producerii accidentului exista certitudinea desfăşurării unor
raporturi de munca/prestării servicii între aceasta şi apelant. Cu privire la acest înscris, consideră că
instanţa de fond conform principiului procesual al aflării adevărului- ar fi trebuit să efectueze (sau
să pună în sarcina apelantului să demonstreze) un minim de verificări şi corelaţii, cu privire la
următoarele aspecte relevante: dacă firma emitentă există şi este înregistrată conform dispoziţiilor
legale; ce calitate are semnatarul adeverinţei în cadrul firmei respective; care este obiectul de
activitate al firmei emitente a adeverinţei; dacă proiectul menţionat în adeverinţă a fost realizat în
realitate; data la care a fost emisă adeverinţa, raportat la data producerii evenimentului.
Apoi, trebuie coroborate datele calendaristice: data evenimentului- 25.04.2016, data
menţionată pentru începerea activităţii de către reclamant - 02.05.2016, respectiv data emiterii
adeverinţei - 17.12.2018. După cum se poate observa, documentul este emis după un an şi jumătate
de la data producerii evenimentului, adică la data de17.12.2018, în timp ce între eveniment şi
presupusa data de începere a activităţii sunt 7 zile calendaristice, fapt ce ridica suspiciuni rezonabile
cu privire la veridicitatea ofertei de colaborare.
De asemenea, adeverinţa emisă de firma D. nu precizează care ar fi fost funcţia pentru care
l-ar fi încadrat pe apelant, dacă era vorba de un contract individual de muncă ori de un contract de
prestări servicii cu o firmă la care apelantul ar fi fost încadrat cu forme legale. Nu se precizează dacă
suma de 2.000 de euro era un venit net sau brut. Din probatoriu administrat rezultă inexistenta
vreunui document scris şi înregistrat legal anterior producerii evenimentului cu privire la aceasta
"colaborare", deşi între eveniment şi presupusa data de începere a activităţii sunt doar 7 zile
calendaristice. Aceasta în condiţiile în care, apelantul nu a făcut dovada vreunei calificări
profesionale (cu atestate profesionale) care să fie corelată cu aşa zisa oferta de angajare.
Referitor la cuantumul potenţialelor venituri invocate de către apelant, solicită a se observa
faptul că martorul F. a declarat ca el personal a lucrat pentru o persoana (nu pentru o firma) care ar
fi putut avea contract cu alta firma (dar nu ştie exact), că a lucrat fără contract de munca şi nici nu
poate face dovada sumelor primite pentru munca prestata chiar dacă a invocat venituri de ordinul
zecilor de mii de euro. Tot în cadrul acestui capăt de cerere, apelantul invocă recomandările din
adeverinţa emisa de cabinetul de kinetoterapie Fundaţia .. Este adevărat ca aceasta adeverinţă
conţine recomandări cu privire la efectuarea de proceduri de recuperare, însă la dosarul cauzei nu
există niciun document medical care să ateste dacă s-au efectuat astfel de proceduri, în ce au constat,
cât au durat, etc. Practic, nu exista nicio dovada în acest sens.
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În analiza motivelor de apel, solicită a fi avut în vedere faptul că în aceasta materie – a ratării
unei şanse -doctrina a statuat constant faptul că: "pentru a avea dreptul de cere şi obţine reparaţia
trebuie să fie întrunite cumulativ doua condiţii: şansa pierduta să fi fost reală, şi în acelaşi timp,
serioasă. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, prejudiciul este şi rămâne cu totul eventual sau
ipotetic şi bineînteles incert şi nereparabil".
Din cuprinsul cererii de chemare în judecată, a documentelor ataşate, a cererii de apel şi a
restului de probatoriu administrat în cauză, nu rezultă îndeplinirea cumulativă a celor două condiţii
de mai sus: şansa pierdută să fi fost reală, şi în acelaşi timp, serioasă. Pentru a fi fost reală, apelantul
ar fi trebuit să depună documente încheiate şi înregistrate anterior producerii evenimentului, proba
ce nu a putut fi furnizată de către acesta. Cu alte cuvinte, nu exista certitudinea, dincolo de orice
îndoială ca părţile ar fi încheiat o convenţie de munca ce nu a putut fi executată datorita producerii
vătămării corporale a reclamantului.
Însăşi depoziţia martorului F. demonstrează că pretenţiile materiale reprezintă doar o dorinţă
subiectiva a apelantului, reprezentând cel mult un prejudiciu eventual care este situat la nivel de
simpla expectativă, ipotetic, incert, deci nesupus reparaţiei.
Din probele administrate în cauză, nu rezultă că apelantul ar fi avut venituri legale, declarate
şi impozabile în perioada 2015-2016. Consideră că, lipsa unui contract de muncă încheiat în mod
legal ori a unor venituri legale, rămân în sarcina apelantului, asumându-şi consecinţele negative ale
muncii la negru, inclusiv imposibilitatea obţinerii unor despăgubiri raportate la venituri.
Cu privire la solicitarea apelantului de majorare a cuantumului daunelor morale acordate
de către instanţa de fond, arată că în ceea ce priveşte suferinţa apelantului, şi-a manifestat
compasiunea şi interesul de a acorda o compensaţie ca gest comercial. Însă, discuţiile în cauză au
fost sistate de către reprezentanţii convenţionali ai apelantului în momentul în care a solicitat
documente justificative pentru prejudiciul material suferit - aşa cum prevede Codul Civil în materie.
Consideră că, în aplicarea celor statuate de doctrina şi jurisprundenţa în materie, cuantumul
daunelor morale trebuie să aibă la baza criterii care să conducă la o evaluare judicioasă şi care să
preîntâmpine o îmbogăţire fără just temei: stabilirea unei proporţionalităţi între suferinţa provocată
care, deşi nu poate fi cuantificată, este cel puţin estimată, vârsta victimei, evitarea unei sarcini
disproporţionate şi excesive ce i-ar reveni făptuitorului în raport cu traumele suportate de victimă,
numărul zilelor de îngrijiri medicale, vârsta şi preocupările specifice vârstei victimei.
Consideră că, în linie cu practica Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, cuantumul daunelor
morale trebuie raportat şi la nivelul de trai din România.
Astfel că se impune revizuirea cuantumului daunelor morale acordate, în sensul reducerii
acestora. Chiar şi practica judecătoreasca la nivelul Curţii de Apel Suceava este în acest sens.
Apelantul, prin apărător ales a depus hotărârile judecătoreşti pronunţate de către Tribunalul şi Curtea
de Apel Suceava care au acordat daune morale în cuantum de 10.000 euro pentru cca. 140 zile de
îngrijiri medicale faţă de pretenţiile reclamantei (în cauza respectivă) în suma de 150.000 euro.
Întrucât numărul de îngrijiri medicale din prezenta cauza reprezintă o treime din cele
menţionate în practica judiciara a Curţii de Apel Suceava, consideră că ar fi echitabilă acordarea de
daune morale în acelaşi raport (o treime) adică 3.000-3.500 euro.
Doctrina şi jurisprudenţa, statuează unanim faptul că "stabilirea compensaţiei băneşti se face
de judecător în funcţie de cele doua criterii: felul prejudiciului şi gravitatea lui. La aceste criterii
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însă, mai trebuie alăturat şi criteriul echităţii, cu valoare orientativa, cu grija necesara ca sumele care
se acorda cu titlu de compensaţii, să fie juste şi echilibrate, astfel încât să nu se transforme în
adevărate amenzi excesive pentru persoanele răspunzătoare şi nici în venituri nejustificate pentru
victimele prejudiciate moral”.
Apelantul nu a depus niciun document medical care să dovedească efectuarea de proceduri
de recuperare ori vreun document medical care să ateste o eventuală infirmitate temporară ori
permanentă datorata vătămării în cauză. În concluzie, şi acest capăt de cerere este nefondat.
Conform art.249 C.Pr.Civ, sarcina probei revine reclamantului, care nu a reuşit să
dovedească pretenţiile sale de natura materială şi morală. De asemenea, orice manifestare a
drepturilor procesuale nu poate fi interpretată ca fiind "un comportament indezirabil", aşa cum
afirmă apelantul prin reprezentanţii săi convenţionali. În procesul civil părţilor le este garantată
exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări (art.8 C.Pr. Civ), inclusiv
persoanelor juridice.
În concluzie, solicită respingerea în tot a apelului ca netemeinic şi nefondat, iar pe cale de
consecinţa, obligarea apelantului-reclamant la plata cheltuielilor de judecată. De asemenea, solicită
reducerea onorariului avocatului apelantului.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea reţine următoarele:
Ambele părți au formulat critici în apel vis a vis de îndeplinirea condițiilor pentru acordarea
daunelor materiale și morale cât și a cuantumului acestora, critici care vor fi analizate împreună, iar
deosebit de acestea apelanta pârâtă a reiterat excepția lipsei calității procesuale pasive și a criticat
considerentele din sentința apelată ce vizează comercializarea de produse nesigure în magazinele
proprietatea sa.
Analizând critica referitoare la excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de pârâtă,
Curtea reține că potrivit art. 36 C. pr.civ. “Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și
subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența
drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond. “
Prin urmare, stabilirea identității dintre părți și subiectele raportului juridic litigios este
indisolubil legată de cadrul procesual initial, așa cum acesta a fost trasat de reclamant căruia îi
revine, în virtutea principiului disponibilității, sarcina de a indica între altele, părţile din proces,
pretenţia dedusă judecăţii, motivarea în fapt şi în drept.
Or, prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat obligarea pârâtei A. S.R.L, în
calitate de operator economic, responsabilă pentru securitatea clienţilor în incinta spațiului
comercial proprietatea sa, la plata sumei de 100.000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de
250.000 lei reprezentând daune morale, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin fapta ilicită a
acesteia, constând în neluarea măsurilor de protecţie prevăzute de lege menite a asigura securitatea
consumatorilor în incinta magazinului, fapt ce a determinat accidentarea sa. Reclamantul pretinde
că nerespectarea normelor şi dispoziţiilor legale privind comercializarea obiectelor ascuțite și
tăioase, depozitarea lor pe rafturi fără ambalajele protectoare speciale și fără a fi asigurate pe poziția
închis (în speță fiind vorba despre un foarfece de grădinărit) atrage direct răspunderea societăţii
pârâte pentru incidentul produs .
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Prin urmare, prin cererea de chemare în judecată se impută pârâtei A. o faptă ilicită proprie,
constând în neluarea măsurilor de protecţie prevăzute de lege menite a asigura securitatea
consumatorilor, în incinta magazinului A., distinctă de acțiunea concretă a intervenientului forțat
,C., de manevrare a produselor de pe raft. Or, față de aceste limitele ale investirii instanței, stabilite
de reclamant, prin prisma motivelor de fapt şi de drept ale cererii, legal și temeinic a reținut instanța
de fond că pârâta justifică legitimarea procesuală pasivă, iar susținerile privind culpa unui terţ în
producerea prejudiciului, prin modul de manevrare, au fost examinate ca apărari de fond.
Pe fondul apelului, cu referire la criticile vis a vis de cuantumul daunelor materiale respectiv
al daunelor morale, cu titlu preliminar se va reține că, raportat la probatoriul administrat în cauză
repectiv înregistrarea video privind modul de producere a evenimentului prejudiciabil, planşele foto
ce fixează împrejurările de fapt esenţiale pentru derularea faptelor, interogatoriile administrate
reclamantului şi intervenientului forţat, înscrisurile medicale şi declaraţiile martorilor, situația de
fapt stabilită de instanța de fond este cea corectă, Curtea urmând a și-o însuși ca atare.
Astfel, în data de 25.04.2016, în timp ce se afla la raionul „Grădinărit” din magazinul A.
Suceava, reclamantul B., aflat în poziţia ghemuit pentru a studia produsele de care era interesat,
aflate în partea de jos a raftului, a fost lovit în zona membrului inferior drept, deasupra genunchiului,
de o foarfecă pentru curăţat pomii, care a căzut din partea de sus a raftului, în momentul atingerii
lui de către o terță persoană , respectiv intervenientul forţat C. și nu prezenta ambalajul special de
protecție, respectiv teaca din plastic pentru partea ascuțită și nici nu era blocată pe poziţia închis .
Deşi a susţinut că acest tip de obiect comercializat este un produs sigur , pârâta nu a făcut
dovada că anterior atingerii lui de către intervenientul forțat C., produsul îndeplinea cerinţele legale
de ambalare pentru a fi considerat sigur, neavând, așa cum rezultă din probatoriul administrat și din
dinamica producerii accidentului, teaca de protecție specială și nefiind blocat pe poziția închis, iar
pe de altă parte nu a făcut dovada existenței unor semne de avertizare a consumatorilor cu privire la
modul de manevrare a produselor sau de poziţionare a clienţilor în acea secţiune sau a existenţei
personalului calificat la locul faptei pentru a acorda asistenţă în favoarea reclamantului şi
intervenientului forţat cu privire la aceste aspecte.
Potrivit art. 8 din Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului “Operatorii economici sunt
obligați să pună pe piață numai produse sau servicii sigure, care corespund caracteristicilor prescrise
sau declarate, să se comporte în mod corect în relațiile cu consumatorii și să nu folosească practice
comerciale abuzive”. Art. 20 din același act normativ prevede că „Ambalajele trebuie să asigure
integritatea și protecția calității acestora, fiind totodată, conforme prevederilor legale referitoare la
protecția muncii, mediului și a securității consumatorilor.” , iar art. 36 arată că „Orice operator
economic este obligat să introducă pe piață numai produse sigure pentru viața, sănătatea și
securitatea consumatorilor. Orice comerciant trebuie să se asigure că produsele oferite spre
comercializare sunt sigure și să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea și / sau
consumul acestora.”
Prin urmare, raportat la aceste dispoziţii legale, în mod corect a reținut instanța de fond că
omisiunea pârâtei de a prezenta produsul spre comercializare într-o manieră corespunzătoare
asigurării securităţii fizice a reclamantului, în calitate de consumator, constituie o faptă ilicită
deoarece reprezintă o încălcare a normelor legale în domeniul protecţiei consumatorilor, prin lipsa
de conformitate a ambalajului, ţinând cont de gradul de risc exhibat prin natura lui de obiect
înţepător – tăietor, prevăzut cu lamă ascuţită. Unicul responsabil pentru modul de comercializare a
produsului vătămător, fără a fi ambalat corespunzător şi fără a se oferi consumatorilor indicații
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privind modul de utilizare în timpul efectuării de cumpărături, în spaţiul destinat desfăşurării
activităţii, este operatorul economic iar faptul desprinderii obiectului vătămător ca urmare a atingerii
de către un alt cumpărător nu poate nicidecum înlătura răspunderea operatorului economic pentru
paguba adusă sănătăţii reclamantului, din moment ce terțul nu a intervenit asupra modalităţii de
ambalare şi prezentare a produsului anterior căderii, nu l-a manevrat, ci doar prin atingere i-a
determinat desprinderea din locul unde se găsea sub supravegherea exclusivă a pârâtei.
Față de această situație de fapt, legătura de cauzalitate dintre fapta omisivă a pârâtei și
vătămarea suferită de către reclamant este una directă iar împrejurarea că foarfeca s-a desprins ca
urmare a atingerii de un alt consumator nu este de natură a înlătura răspunderea pârâtei, vinovăția
acesteia pentru pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de operator economic fiind
evidentă.
Pe cale de consecință, corect s-a concluzionat la judecata în fond, îndeplinirea condițiilor
răspunderii civile delictuale în persoana pârâtei, care este astfel chemată a acoperi prejudicial suferit
de reclamant.
În acest context, fiind fără putință de tăgadă faptul că vătămarea corporală a reclamantului a
fost cauzată de fapta ilicită a pârâtei de a comercializa produsul “foarfecă “ fără ambalajul protector
corespunzător și fără a fi blocat pe poziția închis, aceste aspecte rezultând fără dubiu din probatoriul
administrat, considerentele în acest sens ale instanței de fond sunt temeinice și legale ,ele constituind
practic fundamentul răspunderii pârâtei în prezenta cauză. Pe de altă parte, se cuvine a se observa
că analiza instanței s-a limitat la cazul particular de față și nu s-a concluzionat în sensul
comercializării de către pârâtă în general a unor produse nesigure, astfel că încât criticile apelantei
pârâte împotriva considerentelor privind comercializarea de produse nesigure, apar neîntemeiate și
nu pot fi primite.
Analizând criticile din apelul pârâtei privind prejudiciul material, Curtea reține mai întâi că
prin cererea introductivă de instanță reclamantul a solicitat a fi despăgubit pentru faptul că nu a putut
desfăşura activitate lucrativă în construcţii şi a pierdut câteva contracte convenabile financiar, prin
urmare pretențiile sale vizează exclusiv pierderile din munca pe care ar fi putut-o desfăşura dacă nu
ar fi suferit accidentul din magazinul A. , iar nu cheltuieli medicale, astfel că susținerile din apel ale
pârâtei privind imposibilitatea acordării acestui tip de cheltuieli în lipsa oricăror probe, nu se impune
a fi analizată, câtă vreme o astfel de cerere nu a fost formulată la judecata în fond și pe cale de
consecință pââta nu a fost obligată la plata unor despăgubiri materiale cu acest titlu.
Sediul materiei cât privește despăgubirile pentru pierderea unei șanse, îl constituie
dispozițiile art. 1387 al. 1 C.Civ. „În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei
persoane, despăgubirea trebuie să cuprindă, în condiţiile art. 1.388 şi 1.389, după caz, echivalentul
câştigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este împiedicat să îl dobândească,
prin efectul pierderii sau reducerii capacităţii sale de muncă. În afară de aceasta, despăgubirea
trebuie să acopere cheltuielile de îngrijire medicală şi, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de
sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit, precum şi orice alte prejudicii materiale”.
Cu referire la acest tip de prejudiciu, reține Curtea mai întâi că, accidentul i-a cauzat
reclamantului o incapacitate totală de muncă pe o perioadă iniţială de 12 – 14 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare, reevaluată ulterior la 54 - 55 zile, conform certificatelor medico – legale
întocmite de S.M.L. Deasemeni, se reţine că leziunea a fost profundă şi a presupus o perioadă de
recuperare îndelungată (apreciată la peste 3 luni conform scrisorii medicale eliberate de Spitalul
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Clinic Judeţean la data de 12.05.2016), timp în care s-a recomandat atât tratament medicamentos
cât şi purtarea unei orteze articulate pe genunchi sau a unei genunchere elastice timp de 2-3 luni,
deplasarea cu ajutorul cârjei, efectuarea de tratamente kinetoterapeutice.
Reclamantul solicită acoperirea prejudiului rezultat din pierderile din muncă, respectiv
venitul ce nu l-a putut realiza ca urmare a pierderii unor oferte de muncă, în perioada imediat
următoare producerii accidentului. Acest tip de prejudiciu privește acele urmări negative cauzate de
o faptă ilicită, care constau în ratarea posibilității reale și serioase privind producerea unui eveniment
favorabil pentru viața victimei, care i-ar fi putut aduce împliniri în viața personală sau în plan
economic prin realizarea unor proiecte.
Pentru a putea obține compensarea prejudiciului, victima va trebui să demonstreze faptul că
a fost ratată o șansă reală și serioasă, fiind aproape o certitudine că obiectivele propuse s-ar fi
îndeplinit dacă nu ar fi intervenit evenimentul care a condus la ratarea șansei.
Cu privire la caracterul real al șansei, doctrina a apreciat că o șansă este reală atunci când la
momentul intervenției faptei ilicite, victima prejudiciului a fost în cursul exercitării sau realizării
șansei sale ori în măsură să profite de acea șansă, după caz, pe punctul de a profita de acea șansă.
Prin urmare, reperul esențial în analiza caracterului real al șansei este cel al momentului în care
intervine fapta ilicită care blochează realizarea șansei, altfel spus posibilitatea evenimentului
favorabil trebuie să fie mai mult decât o simplă dorinţă subiectivă a victimei. Așadar, această
condiție lipsește atunci când între momentul săvârșirii faptei și momentul la care victima intenționa
să-și fructifice șansa este o întindere temporală suficient de mare încât să indice că nu exista un
interes real de a urmări materializarea șansei.
Condiția caracterului serios al șansei se va aprecia raportat la probabilitatea obținerii
avantajului. Șansa pierdută este considerată serioasă dacă există suficiente date pentru a se putea
afirma că era probabil ca evenimentul să se fi realizat în mod favorabil pentru victimă. Șansa
întâmplării trebuie să aibă un minim temei, care să permită a se concluziona că victima ar fi putut
obține avantajul dorit sau evita paguba în lipsa delictului civil, care a determinat ratarea
evenimentului favorabil.
Or, din adeverinţa eliberată D. la data de 17.12.2018, rezultă că între părţi au existat negocieri
concrete în vederea încheierii unui contract de colaborare, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu
data de 02.05.2016, prin încheierea căruia reclamantul urma să se deplaseze în Germania pentru a
executa lucrări în construcţie în schimbul remuneraţiei de 12.000 euro sau 2000 euro pe lună,
contract care nu a mai putut fi onorat ca urmare a accidentului suferit de reclamat în magazinul A.
și care s-a desfășurat, așa după cum rezultă din declarația martorului F, fără participarea
reclamantului.
Corect a reținut instanța de fond că probatoriul administrat, respectiv adeverința depusă de
către reclamant coroborată cu declarațiile martorilor audiați, este apt a forma convingerea instanței
asupra existenței unei șanse reale ca reclamantul să presteze activităţi de muncitor specializat în
construcţii, fiind dovedit totodată că și anterior producerii accidentului reclamantul presta astfel de
activități, astfel că susținerile în sens contrar ale apelatei pârâte apar neîntemeiate.
Caracterul real al șansei reclamantului de desfășura activități în construcție în cadrul
proiectului descris în adeverința depusă, poate fi apreciat și prin raportare întinderea temporală
redusă între data producerii accidentului , 25.04.2016 și data demarării proiectului, 2.05.2016.
Faptul eliberării adeverinței mult mai tîrziu, respectiv la data de 17.12.2018, nu demonstrează
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nicidecum că oferta de muncă nu a fost una reală și nu poate conduce la aprecierea caracterului
nereal al șansei reclamantului de a desfășura activitate în construcții .
Deasemeni, Curtea apreciază că susținerile apelantei pârâte în sensul că adeverința depusă
de reclamant nu poate face dovada existenței unei șanse reale a reclamantului de a desfășura
activitate în construcții, în lipsa unor verificări privind existența și înregistrarea legală a firmei ce a
eliberat adeverința, calitatea persoanei care a semnat adeverința, obiectul de activitate al firmei și
daca proiectul a fost într-adevăr realizat , nu pot fi primite, pe de o parte pentru că situația de fapt
descrisă de acest înscris se coroborează cu declarațiile martorilor audiați în cauză iar pe de altă parte
pentru că, respectarea condițiilor de înființare și funcționare a societății sau îndeplinirea obligațiilor
fiscale nu au nici o relevanță cât privește stabilirea existenței unei șanse reale , efectuarea unor astfel
de verificări, dincolo de faptul că nu este cerută de lege, apare ca o cerință excesiv de formalistă.
Deasemeni trebuie observat faptul că reclamantul a fost ținut a proba pierderea unei șanse și nu o
activitate prestată efectiv pentru a se impune dovedirea existenței unui contract de muncă și plata
obligațiilor fiscale, fiind evident că reclamantul nu a fost în măsură a încheia un contract de muncă
câtă vreme nu a fost în măsură a onora oferta.
Cea de a doua condiție, caracterul serios al șansei, deasemeni corect a fost apreciat ca fiind
îndeplinit, martorii audiați confirmând desfășurarea proiectului la care reclamantul nu a putut
participa, datorită accidentului a cărui victimă a fost în incinta magazinului A.
Prin urmare, întrucât datorită accidentului suferit în magazinul A., urmat de o perioadă
suficient de lungă de recuperare, starea de sănătate nu a permis reclamantului să presteze munca
planificată în construcţii, astfel cum a fost convenită cu firma D., în mod legal și temeinic instanța
de fond a reținut pierderea unei șanse reale și serioase de a realiza venituri din muncă și a admis
cererea reclamantului obligând pârâta la plata către reclamant a unor daune materiale echivalente
cu câștigul ce l-ar fi putut realiza dacă ar fi fost în măsură a onora oferta în discuție.
Cu referire la prejudiciul material, reclamantul arată în motivele de apel că în fapt perioada
de incapacitate de muncă ar fi fost mai mare, respectiv până în luna decembrie 2016 și că în acest
interval de timp ar fi pierdut de două ori șansa de a presta activități de muncă remunerate, în
construcții, în calitate de muncitor specializat, respectiv prima dată împreună cu martorul F. iar cea
de a doua oară în cadrul ofertei firmei D.
Or, aceste susțineri ale reclamantului nu sunt confirmate de materialul probator administrat
în cauză, din care nu rezultă nici prelungirea incapacității de muncă peste intervalul de 3 luni după
data accidentului, declarațiile martorilor în acest sens nefiind completate cu acte medicale care să
confirme această stare a reclamantului și nici existența unei alte oferte de muncă decât cea dovedită
cu adeverința firmei D.
Afirmațiile martorului F., dealtfel singurul mijloc de probă pe care reclamantul își
întemeiază pretențiile materiale vizând o altă șansă de a presta activități remunerate, Curtea le
apreciază ca fiind ambigue și fără a avea puterea de a forma convingerea instanței în sensul dorit de
reclamant. Astfel, martorul arată că “În perioada aceea, reclamantul și tatăl lui și eu împreună cu
fiul meu trebuia să mergem la muncă în Germania, având o ofertă pentru renovarea unui
apartament….”, fără a rezulta în mod exact perioada de timp căreia se circumscrie această ofertă
pentru a se stabili dacă se suprapune sau nu cu cea rezultând din adeverința eliberată de SC T& B
BAU, cu atât mai mult cu cât aceasta din urmă viza o perioadă de 6 luni cu începere din data de
2.05.2016, moment foarte apropiat de data accidentului. Pe de altă parte, această declarație nu se
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coroborează cu nici un alt mijloc de probă administrat în cauză, astfel că în mod corect instanța de
fond a reținut ca nefiind întemeiate pretențiile reclamantului vis a vis de această pretinsă ofertă de
muncă.
Cât privește despăgubirile morale, reține Curtea că, ambele părți au criticat cuantumul
daunelor, reclamantul în sensul că sunt subevaluate raportat la prejudiciul moral suferit, in timp ce
pârâta a arătat contrariul, respectiv că suma acordată cu acest titlu este disproporționat de mare în
raport cu prejudiciul moral efectiv suferit de reclamant cât și cu practica instanțelor judecătorești în
cazuri similare.
Cu titlu preliminar Curtea reține că, în materia daunelor morale, dată fiind natura
prejudiciului care le generează, practica judiciară și literatura de specialitate au subliniat că nu există
criterii precise pentru cuantificarea lor, respectiv că problema stabilirii despăgubirilor morale nu
trebuie privită ca o cuantificare economică a unor drepturi și valori nepatrimoniale (cum ar fi
demnitatea, onoarea, ori suferința fizică sau psihică încercată de cel ce le pretinde), ci ca o evaluare
complexă a aspectelor în care vătămările produse se exteriorizează, supusă puterii de apreciere a
instanțelor de judecată.
Deși stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial
include o doză de aproximare, instanța trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi:
consecințele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic și psihic, importanța valorilor morale
lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori și intensitatea cu care au fost percepute consecințele
vătămării, măsura în care i-a fost afectată situația familială, profesională și socială.
Totodată, instanța trebuie să stabilească un anumit echilibru între prejudiciul moral suferit și
despăgubirile acordate, în măsură să permită celui prejudiciat anumite avantaje care să atenueze
suferințele morale, fără a se ajunge însă în situația îmbogățirii fără just temei.
Principiul ce se degajă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia
daunelor morale, pe care instanțele naționale sunt obligate să îl aplice, este acela al statuării în
echitate asupra despăgubirii acordate victimei, în raport de circumstanțele particulare ale fiecărui
caz în parte. De asemenea, conform aceleiași jurisprudențe, despăgubirile acordate trebuie să
păstreze un raport rezonabil de proporționalitate cu dauna suferită, sens în care a fost consacrat
principiul proporționalității daunei cu despăgubirea acordată.
Suma de bani acordată cu titlu de daune morale nu trebuie să devină o sursă de îmbogățire
pentru victimă, dar nici să aibă numai un caracter pur simbolic, ci ea trebuie să reprezinte doar atât
cât este necesar pentru a-i ușura ori compensa, în măsura posibilă, suferințele pe care le-a îndurat
sau eventual mai trebuie să le îndure.
Despăgubirea bănească pentru repararea unui prejudiciu nepatrimonial fiind, prin însăși
destinația ei – aceea de a ușura situația persoanei lezate, de a-i acorda o satisfacție – o categorie
juridică cu caracter special, ea trebuie să fie rezultatul unei analize atente a împrejurărilor concrete
ale cauzei, deci a unor elemente obiective, care înlătură posibilitatea ca despăgubirea bănească
acordată să constituie un mijloc imoral de îmbogățire a victimei.
Pentru a-și păstra caracterul de „satisfacție echitabilă”, daunele morale trebuie acordate întrun cuantum care să nu le deturneze de la scopul și finalitatea prevăzute de lege, spre a nu deveni
astfel un folos material injust, fără justificare cauzală în prejudiciul suferit și consecințele acestuia.
Ca atare, despăgubirile acordate trebuie să păstreze un raport rezonabil de proporționalitate cu dauna
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suferită, în scopul asigurării unei juste compensații a suferințelor pe care le-au îndurat sau eventual
mai trebuie să le îndure în viitor persoanele păgubite.
Din acest punct de vedere, Curtea apreciază derizorie suma de 3000- 5000 euro propusă de
către pârâtă cu titlu de daune morale în timp ce suma de 75 000 lei acordată de către instanță cu
acest titlu apare ca fiind supraevaluată în raport cu situația concretă din speță . Astfel, fără a pierde
din vedere necesitatea unui număr de 54-55 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare precum și în
general a unei perioade mai lungi pentru recuperarea efectivă a reclamantului, în care a avut nevoie
de îngrijirea familiei și în acest context a suferinței pentru imposibilitatea de a-și aduce aportul la
treburile casnice, și totodată ținând cont de personalitatea reclamantului care, potrivit declarațiilor
martorilor, era o persoană activă și care a fost privat de posibilitatea de a munci și a realiza venituri
pentru familia sa precum și de a lua parte la viața socială, Curtea consideră că suma de 50 000 lei
este suficientă pentru a aduce o reparație echitabilă pentru prejudiciul de natură nepatrimonială
suferit de reclamant, fără a se constitui în același timp într-un venit nejustificat.
Apreciind întemeiate criticile din apelul pârâtei referitoare la daunele morale și în același
timp pentru aceleași argumente, neîntemeiate susținerile reclamantului privind majorarea
cuantumului daunelor morale, în baza art.480 C.Proc.Civ. Curtea va admite apelul pârâtei și va
schimba în parte sentinţa apelată în sensul că, va obliga pârâta la plata sumei de 50.000 lei cu tilu
de daune moale către reclamant, în loc de 75 000 lei.
În baza art. 480 C.Proc.Civ., pentru consideretele expuse anterior, Curtea va respinge ca
nefondat apelul reclamantului.
Totodată se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei.
În temeiul art. 453 Cod pr. civilă, instanţa va obliga pe reclamant să plătească pârâtei suma
de 617,6 lei cheltuieli de judecată din apel reprezentând parte din taxa judiciară de timbru,
proporțional cu pretențiile admise în apel.

4. Procedura insolvenţei. Interpretarea dispoziţiilor art. 122 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.
Rezumat:
În art. 117 din Legea nr. 85/2014 legiuitorul instituie o prezumţie de fraudă în defavoarea
debitorului pentru actele expres prevăzute încheiate de acesta în „perioada suspectă” (de 6 luni
sau 2 ani anterior deschiderii procedurii în funcţie de natura actului încheiat). Dispoziţiile art. 122
alin. 4 din Legea nr. 85/2014 reglementează o prelungire a perioadei suspecte cu consecinţa
menţinerii prezumţiei de fraudă şi pentru acte încheiate în afara termenelor reglementate de
dispoziţiile art. 117 „şi în cazul în care, prin abuz de drepturi procesuale, debitorul a întârziat
momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenul la care se referă art. 117”.
Raportat la prevederile art. 122 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 Curtea constată că acesta nu
este aplicabil speţei deduse judecăţii în condiţiile în care acesta se referă la situaţia premisă a
formulării unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, iar debitorul demarează o cascadă de
acţiuni, abuzând de drepturile procesuale, în scopul de a întârzia data deschiderii procedurii.
Curtea reţine că orice alte acţiuni formulate de către debitor anterior înregistrării unei cereri de
deschidere a procedurii nu se încadrează în acest text pentru simplul motiv că, nefiind înregistrată
o cerere introductivă în vederea deschiderii procedurii insolvenţei, momentul deschiderii nu poate
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fi întârziat. Abia în momentul înregistrării unei astfel de cereri, debitorul, sesizând riscul anulării
unor acte frauduloase încheiate de acesta poate acţiona prin abuz de drepturi procesuale în vederea
întârzierii momentului deschiderii procedurii insolvenţei.
(Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 2021, Dosar nr. 4263/86/2018/a1)

Hotărârea :
Prin cererea înregistrată la data de 11.02.2020 în dosarul nr. ../86/2018/a1, reclamantul A.
SPRL, în contradictoriu cu pârâţii SC B. SRL, C. şi D., a solicitat, în temeiul art. 117, alin. (2), lit.
b) şi c) din Legea 85/2014, anularea transferurilor patrimoniale ce au intervenit între B. SRL,
reprezentată de pârâtul C., în calitate de asociat unic şi administrator şi D., având ca obiect transferul
dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, proprietatea vânzătoarei, efectuate prin
intermediul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1060/ 30.04.2014 de BNP V.,
respectiv teren în suprafaţă de 2.300 mp, împreună cu C1 - Magazin universal, C2 - Grădină de vară
şi C3 - Magazie, cu ultima destinaţie a imobilelor de Pensiune turistică categoria 4 Margarete,
funcţionând sub denumirea de „Pensiunea turistică E.”, complexul compus din: pensiune, magazin,
restaurant şi bar în conformitate cu Autorizaţiile de construcţie nr. 14/3557/06.07.2006 şi
14/3557/06.11.20116.
De asemenea, a solicitat anularea transferurilor patrimoniale realizate prin contractul de
vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1060/30.04.2014 de BNP V. şi repunerea părţilor în situaţia
anterioară, în sensul restituirii bunurilor în patrimoniul vânzătoarei, iar în cazul în care acestea nu
mai există, obligarea pârâţilor C. şi D. la plata contravalorii bunurilor vândute, raportat la valoarea
de piaţă valabilă la datele înstrăinării lor (30.04.2014), cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 253 din 4 august 2020, Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă, a
respins, ca nefondată, acţiunea având ca obiect „anulare transfer patrimonial”, formulată de
lichidatorul judiciar A. SPRL, în contradictoriu cu pârâţii C., D. şi debitorul B. SRL.
La pronunţarea soluţiei, prima instanţă a făcut referire la dispoziţiile art. 117 din Legea nr.
85/2014. În speță, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, proprietatea
vânzătoarei, efectuat prin intermediul contractului de vânzare - cumpărare autentificat , a avut loc
la data de 30 aprilie 2014.
Procedura generală de insolvenţă faţă de debitoarea SC B. SRL s-a deschis la data de
25.03.2019, astfel încât, este evident că nu este îndeplinită condiția temporală impusă de textul de
lege menționat, ambele termene, de 6 luni și de doi ani fiind cu mult depășite.
Față de cele reținute, judecătorul sindic a respins, ca nefondată, acţiunea având ca obiect
„anulare transfer patrimonial”, formulată de lichidatorul judiciar.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta A. SPRL, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei SC B. SRL, în temeiul dispoziţiilor art. 466 şi urm. Cod procedură civilă şi, în
temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă a solicitat admiterea apelului şi schimbarea
în tot a sentinţei civile apelate în sensul admiterii acţiunii formulate.
În motivarea apelului a arătat faptul că prin cererea de chemare în judecată formulată în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC B. SRL a solicitat anularea transferurilor patrimoniale
ce au intervenit între SC B. S.R.L, reprezentată de pârâtul C. în calitate de asociat unic şi
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administrator şi D., având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile,
proprietatea vânzătoarei, efectuate prin intermediul contractului de vânzare-cumpărare autentificat
sub nr. 1060/30.04.2014 de BNP V. şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul restituirii
bunurilor în patrimoniul vânzătoarei, iar în cazul în care acestea nu mai există, obligarea pârâţilor
C. şi D. la plata contravalorii bunurilor vândute, raportat la valoarea de piaţă valabilă la datele
înstrăinării lor (30.04.2014).
A precizat faptul că, în motivarea cererii de chemare în judecată a făcut referire atât la
analizarea condiţiei de admisibilitate a cererii de anulare prin prisma momentului când a avut loc
transferul patrimonial cât şi la aspectele de fapt care susţin şi justifică cererea formulată, cu trimiteri
în concret la probatorii - înscrisuri - ce au fost anexate cererii de chemare în judecată.
În raport de acest motiv, instanţa de fond nu a mai analizat şi celelalte motive din cererea de
chemare în judecată.
A considerat că sentinţa civilă nr. 259/04.08.2020 este netemeinică şi nelegală motivat de
următoarele argumente:
Cu privire la motivul invocat de instanţa de fond pentru respingerea ca nefondată a cererii de
chemare în judecată întrucât s-ar fi depăşit termenul de 6 luni/2 ani pentru formularea acţiunii, a
subliniat faptul că, din succinta motivare a sentinţei civile apelate rezultă că motivul de respingere
al acţiunii formulate este strict legat de termenul în care aceasta a fost promovată, judecătorul sindic
apreciind că au fost depăşite cu mult atât termenul de 6 luni cât şi cel de 2 ani, având în vedere că
transferul dreptului de proprietate a avut loc la data de 30.04.2014, iar procedura generală a
insolvenţei a fost deschisă la data de 25.03.2019.
A învederat faptul că judecătorul sindic nu a ţinut cont de apărarea formulată cu privire la
acest termen atât prin cererea de chemare în judecată cât şi prin concluziile scrise depuse la dosar şi
prin care a combătut apărările formulate de pârâtul C. cu privire la depăşirea termenului pentru
formularea acestei acţiuni, mai mult, judecătorul sindic nici măcar nu a motivat, chiar sumar, de ce
respinge apărarea invocată de reclamantă şi prin care a dovedit că deşi aparent s-ar fi depăşit
termenele de 6 luni/2 ani, în realitate, acţiunea este introdusă în termenul legal. Or, prin hotărârea
pronunţată, instanţa de fond avea obligaţia de a da răspuns acestor apărări cu privire la termenul de
formulare a acţiunii pentru anularea transferurilor patrimoniale.
Cu privire la termenul de promovare al acestei acţiuni a susţinut că promovarea cererii de
chemare în judecată s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale, având în vedere că, deşi aparent
transferul patrimonial nu se încadrează în categoria actelor de transfer de proprietate asupra
bunurilor debitorului, sancţionate de legiuitor cu anularea întrucât vânzarea a avut loc în data de
30.04.2014, în timp ce deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului s-a pronunţat în data
de 25.03.2019, în situaţia de faţă, sunt aplicabile prevederile art. 122 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.
Cu privire la incidenţa prezumţiei de fraudă şi a abuzului de drepturi procesuale prin care
debitorul a întârziat momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele la care se referă art.
117, acestea rezultă din faptul că starea de insolvenţă a societăţii debitoare a apărut în anul 2014,
urmare a finalizării inspecţiei fiscale şi a emiterii Deciziei de impunere nr. 81616/19.12.2013, care
a instituit sume de plată suplimentare cu titlu de TVA, în cuantum de 481.968,00 lei, precum şi
dobânzi la care se adaugă şi penalităţi de întârziere aferente TVA în cuantum de 264.715,00 lei. A
rezultat astfel o datorie totală către urmare a inspecţiei fiscale în sumă de 746.683,00 lei, cu termen
de plată în 20.02.2014.
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Contestaţia formulată de debitor în dosarul nr. .../86/2016* a avut doar rolul de a tergiversa
rămânerea definitivă a raportului de inspecţie fiscală şi a deciziei de impunere. O dovadă în aceste
sens este pe de o parte soluţia de respingere ca nefondată a contestaţiei de către instanţa de fond,
fără a mai fi urmată de formularea unui recurs, iar pe de altă parte pentru că, în cursul judecării
cauzei, la termenul de judecată din data de 09.02.2017 cauza a fost suspendată pentru lipsa părţilor
şi a fost repusă pe rol abia după 3 luni de zile.
Contrar susţinerilor pârâtului făcute prin întâmpinarea depusă la fond, chiar faptul că acesta
nu a formulat cerere de suspendare a deciziei de impunere şi a acceptat procedurile de executare
silită iniţiate de organul fiscal este o dovadă în plus a faptului că a fost doar o contestare formală a
actelor de inspecţie fiscală şi a deciziei de impunere.
În acelaşi timp, susţinerea pârâtului din întâmpinarea depusă la fond este contrazisă de faptul
că prin cererea de chemare în judecată, reprezentanţii legali ai debitoarei au preconizat că inspecţia
fiscală se va termina cu un raport de inspecţie fiscală şi o decizie de impunere, motiv pentru care au
înstrăinat din patrimoniul societăţii bunurile care puteau fi urmărite silit de către organul fiscal sau
de către alţi creditori, sens în care sunt constatările lichidatorului judiciar redate în raportul privind
cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC B. SRL, întocmit
în conformitate cu art. 97 din Legea 85/2014.
Astfel, se arată în raport că pentru formarea unei imagini generale asupra patrimoniului
societăţii şi a evoluţiei principalelor elemente care îl compun, se prezintă bilanţul simplificat al
societăţii în anii 2012 - 2017 (în anii 2018 şi 2019 societatea nu a mai înregistrat activitate), conform,
situaţiei tablou de sinteză bilanţieră, reprezentând structura activelor fixe aferentă anilor 2012-2017.
Din aceste tabele de sinteză rezultă foarte clar că debitoarea nu a solicitat suspendarea deciziei de
impunere tocmai pentru faptul că ea nu avea cum să fie afectată de măsurile de executare silită
întrucât nu avea bunuri sau venituri urmăribile şi care să poată fi valorificate de către organul fiscal
pentru recuperarea sumelor datorate.
Prin acelaşi raport de cauze se mai consemnează şi faptul că analiza financiar contabilă a
societăţii în perioada 01.01.2011 - 31.12.2017, denotă starea de insolvenţă a societăţii: gradul de
îndatorare artificial ridicat, lipsa solvabilităţii patrimoniale, societatea fiind decapitalizată integral,
de către asociatul unic şi administratorul statutar C.
Factorii care au condus la apariţia, instalarea şi menţinerea stării de insolvenţă identificaţi de
lichidatorul judiciar sunt de natură eminamente internă, nefiind identificaţi factori de natură externă,
acesta constatând că în ceea ce priveşte managementul aplicat resurselor disponibile ale societăţii
(dotări materiale, de natură umană şi financiară), rezultă următorii factori care au condus la
declanşarea stării de insolvenţă, care sunt datoraţi unei activităţi de decapitalizare şi probabil
transferul fondului comercial pe alte persoane şi societăţi afiliate, precum şi organizării unei
evidenţe financiar contabile şi de gestiune care să susţină activitatea ilicită, toate acestea în frauda
creditorilor, prezentând Factorul 1 şi Factorul 2, factori interni care au condus la agravarea situaţiei
economico - financiare a societăţii începând cu anul 2014.
Faptul că organul fiscal a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei abia în anul
2018 este motivată de aceea că s-a aşteptat finalizarea dosarului civil nr. .../86/2016*, pentru că din
moment ce societatea debitoare a contestat raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere,
procedural nu se putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei, creanţa nefiind certă, lichidă şi
exigibilă, chiar dacă cuantumul acesteia depăşea plafonul prevăzut de lege. Cererea de deschidere a
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procedurii insolvenţei a fost depusă la 20.12.2018, după ce s-a comunicat şi a rămas definitivă prin
nerecurare hotărârea instanţei de fond.
Dat fiind faptul că starea de insolvenţă a intervenit încă de la începutul anului 2014, iar
debitorul nu respectat prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014lşi dacă ar fi solicitat
instanţei deschiderea procedurii în termen legal. condiţia privind transferurile patrimoniale efectuate
în cele 6 luni/2 ani anterior deschiderii procedurii, ar fi fost îndeplinită la acea dată.
În raport de cele arătate mai sus, se justifică pe deplin incidenţa prevederilor art. 122, alin. 4
din Legea nr. 85/2014, privind prezumţia de fraudă. Or, art. 122, alin. 4 din Legea nr. 85/2014 face
trimitere expresă la art. 117. Cele două texte de lege se coroborează în sensul că dacă debitorul a
întârziat voluntar deschiderea procedurii pentru a expira termenul de 6 luni/2 ani, operează
prezumţia de fraudă. Prin apărările invocate, pârâtul nu a răsturnat această prezumţie, conform
dispoziţiilor art. 328 alin. 1 Cod procedură civilă, situaţie în care face dovada temeiniciei apărării
cu privire la faptul că acţiunea civilă este formulată în termenul legal. Chiar dacă au trecut 5 ani
între momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi momentul deschiderii procedurii
insolvenţei, se poate promova o asemenea cerere de chemare în judecată întrucât termenul de 2 ani
a fost depăşit, tocmai prin întârzierea momentului deschiderii procedurii realizată de debitor prin
abuzul de drepturi procesuale, operând prezumţia de fraudă.
Instanţa de fond a pierdut din vedere şi un alt fapt care din punctul său de vedere poate fi
apreciat inclusiv ca o situaţie în care a intervenit o suspendare a cursului termenului prescripţiei şi
a făcut referire la un principiu de drept, transpus inclusiv prin prevederile din Codul civil, „contra
non valentem agere non currit praescriptio".
În prezenta cauză a apreciat că a existat o suspendare a cursului prescripţiei motivat de faptul
că societatea debitoare SC B. SRL, aflată sub controlul pârâtului C., nu avea cum să acţioneze
împotriva acestuia, abia la momentul la care societatea a ieşit de sub controlul pârâtului C., intrând
în procedura insolvenţei sub controlul lichidatorului judiciar, a putut să formuleze un astfel de
demers prin depunerea cererii de chemare în judecată din prezenta cauză.
Cu privire la fondul cauzei, a solicitat instanţei de apel să constate, în urma administrării
probatoriului, că cererea de chemare în judecată formulată este întemeiată, sens în care se impune
admiterea ei astfel cum a fost formulată.
Prin cererea de chemare în judecată a arătat cronologic şi motivat situaţia de fapt şi
argumentele din care rezultă că transferul patrimonial realizat prin contractul de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. 1060/30.04.2014 a fost una fictivă, formală, cu scopul de a scoate bunurile din
patrimoniul societăţii debitoare pentru a nu putea fi urmărite de creditorii societăţi.
În desfăşurarea activităţii comerciale, SC B. SRL a fost subiectul unei inspecţii fiscale parţiale
privind TVA, pentru perioada 01.12.2008 - 30.06.2012. La data de 24.02.2016, administratorul
statutar formulează contestaţie împotriva actului administrativ fiscal şi a concluziilor raportului de
inspecţie fiscală, solicitând anularea lui în cadrul dosarului nr. .../86/2016, aflat pe rolul Tribunalului
Suceava, litigiu finalizat la data de 01.02.2018, prin respingerea cererii ca nefondată. Anterior
finalizării inspecţiei fiscale asociatul unic şi administratorul statutar C., a luat decizia de a suspenda
activitatea societăţii debitoare şi ca atare, la data de 13.12.2013 a introdus cererea de suspendare
aferent intervalului 06.12.2013 - 05.12.2016, înregistrată la ORCT sub nr. 41341, este admisă prin
rezoluţia nr. 14253/17.12.2013, publicată pentru opoziţie în M. Of. p. IV-a, nr. 2152/10.04.2014.
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În acelaşi timp, urmare a emiterii Deciziei de impunere nr. 81616/19.12.2013 (care a instituit
sume de plată suplimentare cu titlu de TVA, în cuantum de 481.968,00 lei, precum şi Dobânzi la
care se adaugă şi penalităţi de întârziere aferente Taxei pe valoarea adăugată în cuantum de
264.715,00 lei), pentru a evita identificarea de către organele fiscale de bunuri în patrimoniul
societăţii şi executarea acestora în contul sumelor datorate conform acestei decizii, pârâtul C. a
procedat la înstrăinarea bunurilor imobile teren în suprafaţă de 2.300 mp împreună cu CI - Magazin
universal, C2 - Grădină de vară şi C3 - Magazie, cu ultima destinaţie a imobilelor de Pensiune
turistică categoria 4 Margarete, funcţionând sub denumirea de "Pensiunea turistică E.",complexul
compus din: pensiune, magazin, restaurant şi bar în conformitate cu Autorizaţiile de construcţie nr.
14/3557/06.07.2006 şi 14/3557/ 06.11.20116 către pârâtul D.
În acest sens este încheiat contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.
1060/30.04.2014 prin care SC B. SRL, reprezentată de asociat unic şi administrator C. vinde
pârâtului D. aceste bunuri imobile, iar în contract se consemnează că pârâtul D. a achitat în numerar
preţul convenit de 133.200 lei, conform facturii fiscale seria SV, nr. 000110/29.11.2013. La scurt
timp, cumpărătorul activului Pensiune turistică E, D., închiriază prin contractul notarial autentificat
sub nr. 1611/10.07.2014 acest obiectiv, către fostul deţinător B. SRL, pentru o perioada de trei ani,
la un preţ simbolic de 100 lei/lună.
La data de 10.07.2019, prin cererea înregistrată sub nr. 22334 pe rolul ORCT Suceava acelaşi
administrator statutar C. solicită reluarea activităţii societăţii debitoare începând cu 07.07.2019.
Această cerere este admisă prin rezoluţia nr. 7280/14.07.2014, publicată pentru opoziţie în M. Of.
p. IV-a, nr. 5551/15.09.2014.
Din prezentarea acestei situaţii de fapt rezultă că înstrăinarea bunurilor imobile prin
contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1060/30.04.2014 s-a realizat în mod fictiv,
formal pentru ca aceste bunuri să nu mai fie proprietatea societăţii şi să poată fi executare silit în
contul datoriei către bugetul de stat rezultată urmare a emiterii Deciziei de impunere nr.
81616/19.12.2013.
A subliniat faptul că din actele depuse în probaţiune rezultă că pârâtul C. a încercat pe toate
căile posibile să împiedice efectuarea inspecţiei fiscale, recurgând chiar la distrugerea documentelor
contabile ale societăţii pentru a nu putea fi prezentate echipei de inspecţie fiscală care le solicitase.
Dovada cea mai evidentă a caracterului fictiv al vânzării este dată, pe de o parte, de
modalitatea în care este achitat preţul contractului - în numerar, iar, pe de altă parte, de faptul că la
scurt timp - la data de 10.07.2014, pentru aceleaşi bunuri imobile cumpărătorul încheie cu societatea
un contract de închiriere la un preţ derizoriu de 100 lei/lună.
Cu privire la preţul achitat în numerar, a apreciat că această sumă de bani nu a fost achitată
efectiv şi chiar dacă suma ar fi fost achitată în numerar, în evidenţa contabilă a societăţii ea ar trebui
să se regăsească evidenţiată ca fiind încasată între data emiterii facturii - 29.11.2013 şi data încheierii
contractului - 30.04.2014 şi deşi în contractul de vânzare-cumpărare se face menţiunea achitării în
numerar a acestei sume de bani, notarul nu face menţiunea că s-a achitat suma de bani în faţa sa,
ceea ce înseamnă că această menţiune s-a făcut doar în raport de declaraţia părţilor.
Consideră că această situaţie dovedeşte că de fapt vânzarea a avut un caracter fictiv, a fost
încheiată doar cu scopul de a scoate scriptic din patrimoniul societăţii aceste bunuri imobile pentru
a nu putea face obiectul unei executări silite, dar faptic aceste bunuri au rămas în mod continuu în
folosinţa societăţii.
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Cu privire la apărările invocate de pârât, a solicitat ca acestea să fie respinse, întrucât din
raportul întocmit de lichidatorul judiciar în baza documentelor contabile pe care le-a avut la
dispoziţie, rezultă că valoarea imobilelor înstrăinate prin contractul de vânzare - cumpărare este
inferioară valorilor din contabilitatea debitoarei la nivelul anului 2012. Documentele contabile arată
faptul că în anul 2012 în cadrul activelor fixe societatea debitoare deţinea terenuri în valoare de
5.000 lei şi construcţii în valoare de 504.325 lei, bunuri care nu se mai regăsesc în patrimoniul
societăţii începând cu anul 2013 pentru că au fost înstrăinate în modalitatea indicată în cererea de
chemare în judecată. Conform facturii fiscale şi contractului de vânzare-cumpărare, preţul pentru
aceste active fixe încasat teoretic de societate este de 133.200 lei.
Ceea ce a susţinut cu privire la acest fapt al închirierii este că modul cum a fost realizată,
inclusiv închirierea susţine fictivitatea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Astfel,
societatea avea în patrimoniu aceste bunuri imobile esenţiale pentru desfăşurarea activităţii, în lipsa
cărora activitatea de tip pensiune/restaurant nu putea fi desfăşurată; aceste bunuri sunt înstrăinate
pentru un preţ mult inferior valorii lor după care, la scurt timp după transferul de proprietate, noul
cumpărător închiriază vânzătorului aceste bunuri la un preţ de 100 lei/lună; în această modalitate,
societatea debitoare nu mai este proprietara bunurilor imobile, dar poate continua activitatea
folosind aceste bunuri pentru care plăteşte o chirie simbolică.
Dacă pârâtul D. ar fi avut intenţia reală de a cumpăra aceste bunuri imobile şi ar fi achitat
efectiv preţul înscris în contract, în mod cert el ar fi folosit bunurile cumpărate sau, dacă le-ar fi
închiriat înapoi către societate, ar fi primit o chirie mult mai mare, corespunzătoare valorii bunurilor
şi scopului pentru care acestea erau folosite. Indirect, pârâtul C. recunoaşte că preţul nu a fost plătit,
atunci când susţine că dacă el nu a depus banii primiţi ca preţ în numerar în casieria societăţii, fiind
pasibil de o răspundere fiscală.
Nu în ultimul rând, este de remarcat faptul că deşi pârâtul C. invocă toate aceste apărări în
încercarea de a menţine ca valabil acest transfer patrimonial, pârâtul D. nu a făcut nicio apărare în
scris, adoptând o atitudine pasivă şi dezinteresată. Tocmai această pasivitate a pârâtului D. este o
confirmare indirectă a celor invocate prin cererea de chemare în judecată. Atitudinea interesată a
pârâtului C. şi atitudinea total dezinteresată a pârâtului D. nu fac decât să confirme şi să valideze
raţionamentul prezentat în cererea de chemare în judecată.
În drept: a invocat dispoziţiile art. 466 şi urm. Cod procedură civilă, art. 117 alin. (1), lit. b) şi
lit. c), art. 122 alin. (4) din Legea 85/2014.
Prin întâmpinare, pârâtul C. a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei
instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.
Având in vedere dispoziţiile art.117 din Legea nr. 85/2014, judecătorul fondului a reţinut
faptul ca transferul drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile, efectuat prin intermediul
Contractului de vânzare - cumpărare, autentificat sub nr.1060/30.04.2014 de către BNP V., a avut
loc la data de 30 aprilie 2014. Întrucât procedura generala de insolventa fata de debitoare SC B SRL
s-a deschis la data de 25 martie 2019, în mod legal şi temeinic, judecătorul sindic a constatat faptul
că nu este îndeplinită condiţia temporala impusa de textul legal anterior citat deoarece ambele
termene (6 luni/2 ani) fiind cu mult depăşite.
Referitor la motivele de apel prevăzut la pct.A, în dezvoltarea acestuia, apelanta susţine faptul
ca judecătorul sindic nu a ţinut cont de apărările formulate prin cererea de chemare in judecata,
respectiv concluziile depuse cu privire la depăşirea termenului legal prevăzut de art.117 alin.1 si 2
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din Legea nr. 85/2014, or, instanţa de fond a ţinut seama de obligaţia sa de a-şi motiva hotărârea
adoptata, conform dispoziţiilor art. 425 Cod procedură civilă, stabilind în considerentele hotărârii
situaţia de fapt expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul
de vedere al instanţei şi, nu în ultimul rând, raţionamentul logico-juridic care a fundamentat soluţia
adoptată.
Motivarea hotărârii judecătoreşti nu reprezintă o chestiune de cantitate şi nici nu obligă
instanţa de a răspunde tuturor argumentelor de fapt şi de drept ale părţilor, instanţa putând să grupeze
unele dintre acestea pe baza unui numitor comun şi să le răspundă în cadrul unui singur considerent.
Judecătorul nu trebuie să răspundă în mod separat fiecărui argument, fiecărei nuanţe date de părţi
textelor pe care şi-au întemeiat cererile.
Curtea Europeană acordă o atenţie deosebită respectării de către instanţe a obligaţiei de a
examina problemele ridicate de către părţi ca o garanţie a respectării dreptului la un proces echitabil,
totuşi în jurisprudenţa sa, s-a reţinut în mod constant faptul că; „Art. 6 parag. 1 din Convenţie, obligă
tribunalele să-şi motiveze deciziile, dar nu se poate cere să dea un răspuns detaliat la fiecare
argument" - Hotărârea Ruiza Torija c.Spaniei.
Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum, ci una de esenţă, de conţinut, aceasta
trebuind să fie clară, concisă şi concretă, întinderea obligaţiei de motivare trebuie apreciată prin
raportare la natura şi circumstanţele specifice fiecărei cauze.
Având în vedere aspectele concrete legate de data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de
debitoarea SC B. SRL şi data transferului dreptului de proprietate a bunurilor imobile, în mod just,
judecătorul sindic a respins acţiunea formulată de către lichidatorul judiciar, fără a răspunde
argumentelor interpretative invocate de către reclamanta potrivit cărora acţiunea s-ar încadra in
termenul prevăzut la de art.117 din Legea nr. 85/2014.
Apelanta, în dezvoltarea motivului de apel prevăzut la pct.A, reia aceleaşi apărări şi argumente
invocate în faţa instanţei de fond, invocând dispoziţiile art. 122 alin.4 din Legea insolventei.
Prezumţia de fraudă reglementată de alin.4 al art. 122 deriva din prezumţia relativă de fraudă
reglementată de alin. 3 al articolului menţionat în legătură cu actele şi operaţiunile prevăzute la art.
117 alin. (2) din legea insolventei. Dispoziţiile alin. 4 se aplică în corelaţie cu disp.alin.3 din art.122.
Astfel, prezumţia de fraudă se referă la durata perioadei suspecte (6 luni/2 ani) şi nicidecum
la o perioada nedeterminată anterior deschiderii procedurii. Prin instituirea prezumţiei de fraudă pe
durata perioadei suspecte se dă posibilitatea administratorului judiciar (sau lichidatorului) să anuleze
actele încheiate de către debitor doar în acest interval de timp. Condiţia termenelor de 6 luni/2 ani
prevăzut de art.117 alin.1 si 2 lit. b) si c) din lege este imperativa si trebuie îndeplinita pentru a se
putea dispune anulare a transferurilor patrimoniale realizate intre debitoare.
Lichidatorul judiciar susţine faptul că starea de insolvenţă a apărut în anul 2014 şi nu s-a
conferit aplicare dispoziţiilor art. 66 alin.1 din Legea nr.85/2014, în sensul de a formula o cerere de
deschidere a procedurii insolventei la momentul respectiv.
Apelanta susţine existenta unui abuz de drept procesual urmarea a formulării unei contestaţii
adm. fiscale in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala şi ale Legii nr. 554/2004,
procedura in care debitoarea a contestat obligaţiile fiscale stabilite prin Decizia de impunere
nr.81616/19.12.2013.
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Faptul ca debitoarea s-a prevalat dreptul sau legal, de a ataca in justiţie o decizie de impunere,
nefiind de acord cu obligaţiile fiscale stabilite prin acesta, nu poate reprezenta un abuz de drept
procesual in sensul disp.art.122 alin.4 din Legea insolvenţei.
Mai mult, aceasta contestaţie adm. fiscala nu a împiedicat autoritatea fiscala să formuleze
cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva societăţii, după momentul scadenţei acelor
obligaţii fiscale (anul 2014).
Nu este de acord cu susţinerea lichidatorului potrivit căreia debitoarea trebuia să ceară
deschiderea procedurii insolventei, cu toate că a contestat creanţa fiscala stabilită prin Decizia de
impunere nr.81616/19.12.2013, având in vedere că această sumă contestată reprezenta singura
datorie care putea să permită, din punct de vedere legal (valoarea prag), deschiderea procedurii
insolventei. Deci, aşa - zisul abuz de drepturi procesuale nu există, motiv pentru care invocarea disp.
122 alin.4 din Legea insolvenţei nu se justifică, iar apărările apelantei sunt netemeinice.
Totodată, existenţa unei stări de insolvenţă nu are relevanţă în planul aplicării dispoziţiilor
art.117 alin.2, lit. b) şi c) din Legea nr. 85/2014, întrucât acest text legal stipulează, în mod expres
şi fără echivoc, momentul de la care se ia în calcul perioada anterioară, şi anume de la deschiderea
procedurii. Nu exista vreo reglementare legală în cuprinsul art. 117 alin.1 şi 2, lit.b) şi c) din legea
nr.85/2014, care să prevadă faptul că termenele de 6 luni/2 ani se calculează de la data apariţiei stării
de insolvenţă.
În această situaţie, toata argumentaţia apelantei privind apariţia stării de insolvenţă,
constatările acesteia în legătura cu factorii care au condus la insolventa din conţinutul raportului
privind cauzele şi împrejurările apariţiei stării de insolvenţă, etc. nu are relevanţă în planul prezentei
cauze, deoarece momentul deschiderii procedurii este reperul legal de la care se calculează
termenele de 6 luni/2 ani. În aceste condiţii, toata argumentaţia apelantei potrivit căreia contestaţia
adm. fiscala reprezintă un abuz de drept procesual nu se susţine, întrucât aceasta cale de atac
împotriva deciziei de impunere nu a putut întârzia, din punct de vedere legal, formularea unei cereri
de deschidere a procedurii insolvenţei de către autoritatea fiscala.
Creditorul bugetar nu a fost împiedicat în vreun fel să-si realizeze creanţa începând cu
momentul scadenţei acesteia din anul 2014 şi până în anul 2018 (când a depus cererea de deschidere
a procedurii insolvenţei). Organul fiscal avea la dispoziţie procedura Legii nr.85/2006, respectiv a
Legii nr.85/2014, încă din anul 2014, dacă considera oportună şi eficientă această procedura, însă a
preferat să-şi realizeze procedurile de executare a creanţei, prin mijloace proprii, potrivit Codului
de procedura fiscală.
Mai mult, art. 122 alin.3 si 4 din Legea insolventei face trimitere la dauna creditorilor, or,
D.R.F.P. - A.J.F.P. reprezintă singurul creditor din dosarul de insolvenţă, creanţa acestuia fiind
constituita din debitul stabilit prin decizia de impunere nr.81616/19.12.2013, la care s-au adăugat
dobânzile si penalităţile calculate pana la data deschiderii procedurii insolventei. Creditorul bugetar
nu a suferit vreo dauna urmare a transferurilor patrimoniale realizate intre debitoare.
În luna septembrie 2015, creditorul fiscal, prin Decizia nr. 14872/29.09.2015, in temeiul disp.
art.27 alin.2 lit.c), d) şi e) din OG nr.92/2003 (vechiul Cod de procedura fiscala), a dispus angajarea
răspunderii solidare pe numele adm. debitoarei - C., pentru suma totala de 881.206 lei, pentru
datoriile SC B. SRL, valoare ce cuprinde sumele stabilite cu titlu de TVA si dobânzi /penalităţi prin
Decizia de impunere nr.81616/19.12.2013. Urmare acestui demers făcut de către organul fiscal,
datoria debitoarei reprezentând creanţa fiscală stabilită prin decizia de impunere a fost transferată
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în sarcina fostului adm.- C., iar acesta a fost şi este supus măsurilor de executare silită realizate de
către Serviciul Fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice.
În acest sens, organul fiscal de executare a emis înştiinţări, notificări, adrese de înfiinţare
poprire, proces verbal de sechestru bunuri mobile (privind doua autovehicule), proces verbal de
sechestru bunuri imobile, anunţuri privind vânzarea bunurilor imobile (privind suprafeţe de teren
intravilan, curti-constructii situate în loc. ..).
In contextul prezentat, nu exista o dauna a creditorului fiscal din moment ce acesta a ales sasi urmărească creanţa încă din anul 2015 (cu 4 ani înainte de deschiderii procedurii) şi nu mai avea
interes să urmărească societatea pentru recuperarea datoriilor, atâta vreme cât urmărea averea
personala a fostului administrator. Raţiunea formulării cererii de deschidere a procedurii în anul
2018 a constat în interesul organului fiscal de constatare a falimentului si radierea societăţii.
În concluzie, a apreciat că nu este îndeplinita cerinţa legală prevăzută de art. 122 alin.4 din
lege, întrucât nu există vreo daună adusă creditorului fiscal prin realizarea transferurilor
patrimoniale.
Apelanta invoca existenţa unei suspendări a termenului de prescripţie de 2 ani, însă aceasta
apărare este netemeinică, întrucât termenele de 6 luni/2 ani prevăzute de art.117 alin.1 si 2 lit. b) si
c) din Legea insolvenţei nu sunt termene de prescripţie, pentru a putea fi supuse
suspendării/întreruperii.
Termenul de prescripţie extinctivă este intervalul de timp, stabilit de lege sau chiar de părţi,
înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul la acţiune, sub sancţiunea stingerii dreptului material la
acţiune.
Termenele de 6 luni/2 ani prevăzute de art.117 alin.1 si 2 lit. b) şi c) din Legea insolvenţei nu
reprezintă un interval de timp înlăuntrul căruia trebuie exercitat un drept la acţiune.
Termenul prevăzut de art. 118 este un termen de prescripţie, însă, în cauză, nu se impune o
astfel de analiză, întrucât acţiunea lichidatorului nu a fost respinsă ca fiind prescrisă.
Referitor la motivele de apel prevăzut la pct. B, in dezvoltarea acestuia, apelanta reia
susţinerile invocate prin cererea de chemare in judecată, criticând apărările noastre in fata primei
instanţe.
Sub aspectul motivării, apelul este văzut ca o examinare a corectitudinii hotărârii primei
instanţe (revisio prioris înstantiae).Această cale de atac de reformare presupune posibilitatea părţii
nemulţumite de hotărârea primei instanţe de a o critica în faţa unei instanţe superioare, din toate
punctele de vedere, respectiv atât din punctul de vedere al legalităţii, cât şi al temeiniciei.
Întrucât motivele de apel prevăzut la pct.B nu aduc critici privind legalitatea si temeinicia
hotărârii apelate, se impune neluarea în considerare a acestor apărări.
Lichidatorul judiciar îşi fundamentează apărările pe presupuneri, deducţii, prezumţii, etc.,
sens în care a făcut referire la incidenţa dispoziţiilor art. 329 Cod procedură civilă.
A subliniat faptul că lichidatorul se erijează în apărătorul intereselor organului fiscal,
arătându-şi interesul pentru recuperarea datoriilor acestora, fără a avea în vedere faptul că acesta îşi
urmăreşte creanţa prin mijloace proprii din averea personala a fostului adm.
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Fata de motivele prezentate, a solicitat respingerea apelului declarat de către A. SPRL, ca fiind
nefondat.
Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată următoarele :
Motivul determinant al apelului formulat de către lichidatorul judiciar priveşte neanalizarea
de către judecătorul sindic a apărării invocate de către acesta legate de aplicabilitatea dispoziţiilor
art. 122 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.
Faţă de această situaţie, Curtea observă că judecătorul fondului nu a analizat această apărare
determinantă pentru soluţia ce urmează a fi pronunţată în cauză, astfel că, în cauză, apelul apare
întemeiat din perspectiva dispoziţiilor art. 480 alin. 3 Cod procedură civilă, neanalizarea acestei
apărări apărând ca o veritabilă necercetare a fondului, instanţa de apel urmând a analiza cererea
formulată în raport de susţinerile părţilor invocate cu ocazia judecării cauzei în fond şi în apel.
În art. 117 din Legea nr. 85/2014 legiuitorul instituie o prezumţie de fraudă în defavoarea
debitorului pentru actele expres prevăzute încheiate de acesta în „perioada suspectă” (de 6 luni sau
2 ani anterior deschiderii procedurii în funcţie de natura actului încheiat). Dispoziţiile art. 122 alin.
4 din Legea nr. 85/2014 reglementează o prelungire a perioadei suspecte cu consecinţa menţinerii
prezumţiei de fraudă şi pentru acte încheiate în afara termenelor reglementate de dispoziţiile art. 117
„şi în cazul în care, prin abuz de drepturi procesuale, debitorul a întârziat momentul deschiderii
procedurii pentru a expira termenul la care se referă art. 117”.
În concret, lichidatorul judiciar face trimitere la acţiunea introdusă de către debitor având ca
obiect contestaţie act administrativ fiscal, ce a fost înregistrată sub nr.../86/2016* prin care debitorul
a contestat raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere nr. 81616/19.12.2013 prin care s-a
stabilit obligaţii de plată suplimentare în sarcina debitoarei cu titlu de TVA în cuantum de
481.968,00 lei precum şi dobânzi şi penalităţi de 264.715,00 lei. De asemenea, lichidatorul invocă
decizia de suspendare a activităţii societăţii debitoare în intervalul 06.12.2013-05.12.2016 prin
Rezoluţia Directorului Oficiului Registrului Comerţului nr. 14253/17.12.2013. Mai mult,
lichidatorul susţine că în cauză a operat o întrerupere a termenului de prescripţie întrucât este
aplicabil principiul consacrat de Codul civil : „Contra non valentem agere non currit praescriptio”
(prescripţia extinctivă nu curge împotriva celui care nu poate acţiona), iar societatea se afla sub
controlul pârâtului C., astfel că creditorul fiscal putea formula o cerere de deschidere a procedurii
insolvenţei, chiar în condiţiile în care actul administrativ fiscal era contestat.
Motivul referitor la suspendarea activităţii debitoarei în perioada 06.12.2013 – 05.12.2013 nu
poate fi reţinut în considerarea celor ce preced ca un abuz de drepturi personale, mai ales în situaţia
în care prin Rezoluţia Directorului ORCT nr. 7280/14.07.2014 se reia activitatea societăţii începând
cu data de 07.07.2014.
Raportat la suspendarea cursului de prescripţie derivat din faptul că termenul de prescripţie
nu curge împotriva celui ce este împiedicat să acţioneze, Curtea arată că termenele prevăzute de art.
117 din Legea nr. 85/2014 nu sunt termene de prescripţie întrucât nu reglementează un termen în
care partea interesată să poată acţiona, ci doar marchează temporal perioada pentru care se instituie
o prezumţie de fraudă pentru actele încheiate de debitor, astfel că acest termen nu este susceptibil
de întrerupere sau suspendare aşa cum este în cazul termenelor de prescripţie. Mai mult,
administratorul statutar nu putea acţiona.
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Raportat la prevederile art. 122 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 Curtea constată că acesta nu este
aplicabil speţei deduse judecăţii în condiţiile în care acesta se referă la situaţia premisă a formulării
unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, iar debitorul demarează o cascadă de acţiuni,
abuzând de drepturile procesuale, în scopul de a întârzia data deschiderii procedurii Curtea reţine că
orice alte acţiuni formulate de către debitor anterior înregistrării unei cereri de deschidere a
procedurii nu se încadrează în acest text pentru simplul motiv că, nefiind înregistrată o cerere
introductivă în vederea deschiderii procedurii insolvenţei, momentul deschiderii nu poate fi
întârziat. Abia în momentul înregistrării unei astfel de cereri, debitorul, sesizând riscul anulării unor
acte frauduloase încheiate de acesta poate acţiona prin abuz de drepturi procesuale în vederea
întârzierii momentului deschiderii procedurii insolvenţei.
Mai mult, Curtea reţine că decizia de impunere nu a fost suspendată pe perioada judecării
contestaţiei actului administrativ fiscal, astfel că, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie
fiscală decizia de impunere îşi păstrează caracterul de titlu executoriu şi, pe cale de consecinţă nu
este titularul acţiunii în anulare, astfel că, chiar în condiţiile în care s-ar aprecia termenele de la art.
217 drept termene de prescripţie, aşa cum susţine în mod eronat lichidatorul judiciar, nu este
aplicabil principiul „Contra non valentem agere non currit praescriptio”.
În considerarea celor ce preced Curtea conchide că transferul dreptului de proprietate asupra
bunurilor imobile prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat la 30.04.2014 nu a operat în
perioada suspectă, astfel că prezumţia de fraudă nu este operabilă în speţă, acţiunea formulată de
lichidatorul judiciar apărând ca nefondată.
Prin urmare, în temeiul art. 480 alin. 3 Cod procedură civilă, Curtea va admite apelul, va
anula sentinţa apelată şi în rejudecare, va respinge acţiunea ca nefondată.

5. Procedura insolvenţei. Art. 78 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 reglementează o excepţie de la
regula instituită în art. 75 alin. (1).
Rezumat:
Dispoziţiile art. 78 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 reglementează o excepţie de la regula instituită de
prevederile art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ce reglementează unul din efectele deschiderii
procedurii insolvenţei – de suspendare de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare şi a
măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului. Or, prin
reglementarea expresă a excepţiei prevăzute de art. 78 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Curtea găseşte
neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii, cererea formulată de creditor fiind întemeiată pe dispoziţia
anterior citată şi cum Banca.. şi-a justificat calitatea de creditor garantat, cererea formulată apare
admisibilă, cum de altfel a reţinut în mod judicios judecătorul sindic.
(Decizia nr. 65 din 19 februarie 2021, Dosar nr. 1758/40/2018/a41)
Hotărârea:
Prin Sentința civilă nr. 151 din data de 23 iulie 2020 pronunțată de Tribunalul Botoșani – Secția
a II-a civilă în dosarul nr. 1758/40/2018/a41, s-au admis cererile de intervenție accesorie formulate
de creditorii B. şi soc. C. SRL, în favoarea debitorului soc. A. SRL. S-a respins cererea formulată
de creditorul soc. Banca Comercială Română SA, în contradictoriu cu soc. A. SRL, ca neîntemeiată.
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Pentru a pronunța această hotărâre, analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic
din cadrul primei instanţe a reţinut următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 23.10.2019, pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a IIa Civilă – judecător sindic - sub nr. 1758/40/2018/a41, creditorul soc. Banca Comercială Română
SA, a solicitat ridicarea suspendării prevăzute la art.75 din Legea nr. 85/2014 şi valorificarea
imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale, a bunurilor care
fac obiectul unei cauze de preferinţă în favoarea BCR, în sensul:
a) distribuirii către BCR a contravalorii sumelor bunurilor care fac obiectul unei cauze de preferinţă
în favoarea BCR, încasate şi utilizate de către debitoare, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei
şi până la data punerii efective în executare a hotărârii judecătoreşti;
b) distribuirea către BCR a sumelor încasate în viitor de către debitoare.
În motivare, s-a precizat că între BCR, în calitate de Bancă, şi soc. A. SRL, în calitate de
împrumutat, a fost încheiat Contract de credit nr. 98 din 13.05.2013, cu modificările ulterioare
(rescris integral prin Actul Adiţional nr. 12 din 11.11.2015, Actul Adiţional nr. 13 din 21.01.2016,
Actul Adiţional nr, 14 din 09,11.2016, Actul Adiţional nr, 15 din 20.07.2017).
În vederea garantării îndeplinirii obligaţiilor de rambursare a creditului şi a tuturor
accesoriilor calculate dispoziţiilor contractuale, au fost încheiate o serie de contracte de garanţie
asupra patrimoniului propriu (Clauza 7 „Garanţii”, astfel cum a fost modificată prin Actul adiţional
nr. 15 din 20.07.2017), inclusiv asupra creanţelor rezultate din contracte comerciale, constituită de
împrumutat, conform contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. SJ-CC 50 din
19.03.2012, cu modificările ulterioare (inclusiv Actul Adiţional nr. l din 12.11.2013, Actul Adiţional
nr.2 din 14.03.2014, Actul Adiţional nr.3 din 19.12.2014, Actul Adiţional nr.4 din 03.11.2017 şi
Anexa 1 - Lista contracte cesionate din 13.04.2018), încheiat ca Anexa 21 la contract de credit,
anexate cererii.
Între BCR, acţionând în calitate de Bancă, şi soc. A. SRL, în calitate de împrumutat, a fost
încheiat Acordul de garantare/ avalizare- Contract de credit nr. SJ CC 22/27861 din 20.08.2007, cu
modificările ulterioare (rescris integral prin Actul Adiţional nr. 6 din 16.11.2015, Actul Adiţional
nr. 7 din 30.03.2016, Actul Adiţional nr, 8 din 09.11.2016, Actul Adiţional nr. 9 din 20.07,2017,
Actul Adiţional nr. 10 din 03.11.2017, Actul Adiţional nr. 11 din 28.11.2017) şi în vederea garantării
îndeplinirii obligaţiilor de rambursare a creditului şi a tuturor accesoriilor calculate dispoziţiilor
contractuale, debitoarea a încheiat cu Banca o serie de contracte de garanţie asupra patrimoniului
propriu (Clauza 7 „Garanţii”, astfel cum a fost modificată prin Actul adiţional nr. 11 din
28.11.2017), inclusiv Ipoteca mobiliara asupra creanţelor rezultate din contracte comerciale,
constituita de împrumutat, conform contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. SJ-CC13
din 16.01.2012, cu modificările ulterioare (inclusiv Actul Adiţional nr. 1 din 12.11.2013, Actul
Adiţional nr.2 din 17.03.2014, Actul Adiţional nr.3 din 03.11.2017 şi Anexa 1 - Lista contracte
cesionate din 13.04.2008), încheiat ca Anexa 6 la contract de credit, anexa 2 la prezenta cerere.
În baza informaţiilor primite periodic de la debitoare, în ceea ce priveşte situaţia creanţelor
cesionate din contracte în favoarea BCR, până la data de 31.12.2018, soc. A. SRL, a încasat suma
totală de 7.794.349 lei ulterior datei deschiderii procedurii, această sumă făcând obiectul cauzei de
preferinţă în favoarea BCR: situaţia contractelor cu creanţe cesionate în favoarea BCR la datele de
31.12.2018, 30.09.2018, 31.07.2018.
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Ulterior lunii ianuarie 2019, debitoarea a refuzat să comunice informaţii actualizate referitor
la această situaţie, deşi au existat solicitări repetate în acest sens, solicitând depunerea de către
debitoare a unei situaţii actualizate la zi cu privire la creanţele cesionate din contracte în favoarea
BCR, încasate ulterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă.
Cu privire la creanţa rezultată din contractul de credit nr. 98/13.05.2013, cu modificările
ulterioare, s-a precizat că prin cererea de admitere a creanţei, BCR a solicitat înscrierea în tabelul
creditorilor cu o creanţă anterioară deschiderii procedurii, garantată, pură şi simplă, în sumă totală
de 23,642,274.83 lei (calculată la cursul de schimb BNR aplicabil la data deschiderii procedurii 10.08.2018 (comunicat de BNR în 09.08.2018), respectiv EUR/ RON=4,6427 lei), parţial exigibilă
(în sumă de 816,821,23 lei: credit restant, dobânzi restante, comisioane restante). În tabelul definitiv
intermediar de creanţe al soc. A. SRL, publicat în BPI Nr. 2033/31.01.2019, creditorul BCR, în
raport de creanţele supuse verificării în sumă totală de 39,759,426.36 lei, a fost înregistrată cu total
creanţe admise la data de 29.01.2019, în cuantum de 23,589,093.80 lei, în categoria creanţelor
garantate. Ulterior, la data de 03.10.2019, a fost rambursată suma de 233,716.96 lei. Ca urmare a
exercitării dreptului de opţiune a creditorului în imputaţia plăţii, suma a fost imputată asupra
principalului restant aferent Contractului de credit nr. 98 din 13.05,2013, cu modificările ulterioare
şi pe cale de consecinţă, creanţa înregistrată anterior, în cuantum de 23,589,093.80 lei a fost
diminuată cu suma de 233,716.96 lei, rezultând un cuantum modificat în sumă de 23,355,376.84 lei.
Cu privire la creanţele rezultând din Contract de credit nr. SJCC 22/27861 din 20.08.2007,
cu modificările ulterioare s-a arătat că prin cererea de admitere a creanţei, BCR a menţionat
deţinerea în raport de data deschiderii procedurii de creanţe eventuale/ viitoare, în sumă totală
principală de 16,117,151.53 lei, la care se adaugă accesoriile, după caz, rezultând din Acordul de
garantare/avalizare - Contract de credit nr. SJ CC 22/27861 din 20.08.2007, cu modificările
ulterioare - scrisori de garanţie bancară emise şi neexecutate la data respectivă.
Ulterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă, - 10.08.2018, părţile au încheiat Actul
Adiţional nr.12 din 16.11.2018, prin care a fost stabilită rambursarea creditului acordat la data de
22.08.2019 în sumă de 501.304,27 lei conform unui grafic de rambursare (12 rate de credit principal
în sumă de 41.755,36 lei fiecare, prima rată fiind scadentă Ia data de 24.09.2018, iar ultima rată la
21.08.2019), având în vedere plata efectuată de Bancă la data de 22.08.2019 în baza Instrumentului
de Garantare (scrisoare de garantare în sumă de până la 700.000 lei) emis către beneficiar D. SRL
în temeiul Acordului de garantare/avalizare - Contract de credit nr. SJ CC 22/27861 din 20.08.2007,
cu modificările ulterioare, respectiv cererea de plată iniţiată de D. SRL pentru suma de 501.304,27
lei din data de 14.08.2018 şi rambursarea creditului acordat la data de 30.10.2019 în sumă de
939.568,90 lei conform unui grafic de rambursare (12 rate de credit principal în sumă de 78.297,41
lei fiecare, prima rată fiind scadentă la data de 29.11.2018, iar ultima rată la 29.10.2019), având în
vedere plata efectuată de Bancă la data de 30.10.2019 în baza Instrumentului de Garantare (scrisoare
de garantare) emis către beneficiar E. SA în temeiul Acordului de garantare/ avalizare- Contract de
credit nr. SJ CC 22/27861 din 20.08.2007, cu modificările ulterioare, respectiv cererea de plată
iniţiată de E SA pentru suma de 939.568,90 lei din data de 24.10.2018.
Totodată ulterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă -10.08.2018, părţile au încheiat
Actul Adiţional nr.13 din 23.11.2018, prin care a fost stabilită rambursarea creditului acordat la data
de 22.11.2019 în sumă de 338.106,44 lei conform unui grafic de rambursare (2 rate de credit
principal, prima rată fiind scadentă la data de 23.11.2018, iar ultima rată la 15.01,2019), având în
vedere plata efectuată de Bancă la data de 22.11.2019 în baza Instrumentului de Garantare emis
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către beneficiar Compania Naţională de Investiţii în temeiul Acordului de garantare avalizare Contract de credit nr. SJ CC 22/27861 din 20.08.2007, cu modificările ulterioare, respectiv cererea
de plată iniţiată de Compania Naţională de Investiţii pentru suma de 338.106,44 lei din data de
14.11.2018.
Creditul acordat la data de 22.11.2019 a fost rambursat de către împrumutat la data de
23.11.2018 - suma de 150.000 lei, la data de 15.01.2019 - suma de 188,106.44 lei, rambursările fiind
efectuate conform dispoziţiilor debitoarei.
În baza Acordului de garantare/ avalizare- Contract de credit n SJ CC 22/27861 din
20.08.2007, cu modificările ulterioare, au fost emise mai multe garanţii bancare, neexecutate de
către Beneficiari până la data deschiderii procedurii, a căror situaţie a fost menţionată în declaraţia
de creanţă a creditoarei BCR.
În raport de situaţia de fapt relevată şi dispoziţiile legale aplicabile, a considerat că sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 78 alin. (1) lit. B, pct. a) din Legea 85/2014. Deschiderea
procedurii insolvenţei nu anulează drepturile şi obligaţiile anterior asumate de către părţi prin
contractele de credit şi garanţie anterior menţionate, astfel încât orice sumă care ar fi trebuit încasată
în conturi de cesiune, create în mod special pentru a facilita evidenţierea şi utilizarea conform
clauzelor contractuale. Potrivit art. 5 pct. 15 din Legea 85/2014, creanţele care beneficiază de o
cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă
şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 Noul Cod Civil, şi/sau de un drept de gaj
asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ
garant, creditorul care beneficiază de o cauza de preferinţă va exercita drepturile corelative numai
în ce priveşte bunul sau dreptul respectiv.
Deşi creanţa BCR este garantată, nu există o protecţie corespunzătoare a sa, valoarea
obiectului garanţiei fiind diminuată şi există pericol real ca aceasta să sufere o diminuare în
continuare, prin utilizarea sumelor de către debitoare în procedura insolvenţei pentru alte scopuri
decât acoperirea creanţelor garantate. Valoarea bunurilor constituite ca şi garanţie deja s-a diminuat
în raport cu creanţa garantată şi este în continuă scădere, astfel încât această situaţie este în mod
evident prejudiciabilă, în sensul că deşi există o garanţie reală asupra bunurilor - creanţe, utilizarea
substanţei acestora ulterior încasării de către debitoare în derularea procedurii insolvenţei nu face
decât să o lipsească de conţinut.
În drept: art.78 din Legea nr.85/2014.
În dovedire: înscrisuri, taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.
Debitoarea soc. A. SRL prin întâmpinarea formulată cu înscrisuri, a solicitat cu referire la
căpătul de cerere de la punctul a) din cuprinsul acţiunii, respingerea ca inadmisibil iar faţă de capătul
de cerere de la punctul b) din cuprinsul acţiunii, respingerea ca nefondat a acestui capăt de cerere.
În motivare, cu privire la primul capăt de cerere de la punctul a) din cuprinsul acţiunii, a
solicitat a se avea în vedere interpretarea dispoziţiilor art. 78 din Legea nr. 85/2014, potrivit căreia
”(1) Creditorul titular al unei creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă poate solicita
judecătorului-sindic, cu citarea comitetului creditorilor, a administratorului special şi a
administratorului judiciar, ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 alin. (1) cu privire la creanţa sa
şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 154 158 şi cu condiţia achitării din preţ a cheltuielilor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1, a bunului

118

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

asupra căruia poartă cauza de preferinţă, în una dintre următoarele situaţii: atunci când nu există o
protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu obiectul garanţiei, din cauza:
a) diminuării valorii obiectului garanţiei sau existenţei unui pericol real ca aceasta să sufere
o diminuare apreciabilă;
b) diminuării valorii părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior, ca urmare a acumulării
dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de orice fel la o creanţă garantată cu rang superior;
c) lipsei unei asigurări a obiectului garanţiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării.”
Or, textul de lege nu prevede posibilitatea creditorului de a solicita sumele încasate de către
debitoare anterior momentului la care s-ar decide ridicarea suspendării, o interpretare contrară ar
reprezenta o adăugare nepermisă la lege peste voinţa legiuitorului.
Pentru aceste motive, faţă de solicitarea creditorului de la punctul a) prin care doreşte
distribuirea către BCR a contravalorii sumelor bunurilor care fac obiectul unei cauze de preferinţă
în favoarea BCR, încasate şi utilizate de către debitoare, ulterior datei deschiderii procedurii
insolventei şi până la data punerii efective în executare a hotărârii judecătoreşti, a solicitat a fi
îndepărtată ca inadmisibilă.
Faţă de dispoziţiile legale invocate de creditoare s-a arătat că, în cauză nu sunt îndeplinite
condiţiile pentru ridicarea suspendării, astfel:
În procedura de insolventa a debitoarei soc. A. SRL, creditorul B.C.R. S.A. s-a înscris la
masa credală în temeiul Contractului de credit nr. 98/13.05.2013 cu actele adiţionale ulterioare şi în
temeiul Contractului de Credit nr. SJ CC 22/27861 din 20.08.2007 cu actele adiţionale ulterioare.
În cazul Contractului nr. 98, creanţa iniţială iniţială a fost diminuată ca urmare a încasării
unor sume de bani din vânzarea bunurilor ce au fost ipotecate în favoarea BCR de către societatea
soc. F S.R.L. (garant ipotecar pentru soc. A. S.R.L.). de asemenea s-a arătat că inclusiv la acest
moment, în temeiul contractului nr. 98 mai există bunuri ipotecate de către garantul ipotecar ce nu
au fost încă valorificate. În plus, pe lângă garantul ipotecar soc. F.S.R.L., inclusiv debitoarea a
garantat împrumutul cu bunuri proprii, respectiv: un imobil situat în municipiul ... compus din 3
etaje, imobilul apartament situat în .., bunuri identificate şi prin anexele de la declaraţia de creanţa
depusă de BCR S.A.
Aceeaşi situaţie este şi cu referire la Creditul nr. 22, în temeiul căruia, la acest moment BCR
S.A. are de recuperat o creanţă de 1.440.873,17 ron ca urmare a SGB-urilor executate, contract ce
este supragarantat cu bunuri imobile de către soc. F. şi cu garanţie de companie din partea societăţii
soc. G. S.R.L.
Astfel, faţă de condiţia textului de lege invocat care învederează posibilitatea ridicării
suspendării în cazul în care nu există o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu
obiectul garanţiei, a solicitat a se observa că aceasta nu este îndeplinită, iar pe cale de consecinţă a
solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. În plus faţă de chestiunile anterior învederate, s-a arătat
faptul că dispoziţiile art. 78 raportate la dispoziţiile art. 87 alin (3) si următoarele din Legea 85/2014,
nu se aplică asupra creanţelor rezultate din contracte comerciale cesionate către un creditor, cum
este cazul de faţă.
Pe de altă parte, s-a arătat că pentru a exista un drept de preferinţă, trebuie să existe un bun
sau o valoare care să fie obiectul determinat al preferinţei care îl grevează, or, nu se poate pune o
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ipotecă eficientă pe un bun fungibil, cum ar fi sumele de bani fără o afecţiune specială, stocul de
marfă, facturile emise de debitor, etc., sau pe un fond de comerţ (o universalitate de fapt sau un
mobil fără corporalitate) şi deci implicit nu se poate utiliza măsura prevăzută de art. 78 din lege, cea
de ridicare a suspendării. Dreptul de preferinţă se exercită doar asupra sumei rezultate din vânzarea
/ lichidarea bunului sau a valorii grevate de garanţie (art. 159 alin. 1 teza iniţială). În contextul în
care creditoarea BCR S.A. a consimţit ca garantarea creditelor acordate debitoarei să se facă prin
constituirea de ipoteci asupra creanţelor viitoare (bunuri mobile incorporale) ale debitoarei izvorând
din contractele de antrepriză aflate în derulare, este evident că şi-a asumat implicit şi riscul
volatilităţii acesteia, derivând din rezilierea /denunţarea contractelor de lucrări ori deschiderea
insolventei, caz în care dreptul de ipotecă va fi limitat doar asupra diferenţei rezultate între sumele
încasate din executarea lucrărilor efectuate în cadrul perioadei de observaţie sau reorganizare şi
cheltuielile necesitate de realizarea lucrărilor (materii prime, materiale. munca vie, etc) cheltuieli
din procedura insolventei. Dispoziţiile legale privitoare la o eventuală ridicare a suspendării în cazul
ipotecii mobiliare, trebuie interpretate în sensul în care permit debitorului să facă plăţile necesare
desfăşurării activităţii sale curente: plata materiilor prime, a utilităţilor, a salariaţilor, a taxelor şi
impozitelor, ipoteca creditorului beneficiar al cauzei de preferinţă purtând, în realitate, doar asupra
profitului realizat de debitor din activitatea curentă şi în nici un caz nu poate fi acceptată teza
conform căreia dreptul de ipotecă asupra creanţelor ipotecate se exercită asupra veniturilor
înregistrate obţinute ca urmare a executării lucrărilor, fără a se ţine cont de necesitatea şi
obligativitatea achitării creanţelor curente derivând din continuarea activităţii, deoarece s-ar ajunge
la situaţia absurdă în care banca s-ar îmbogăţi în detrimentul celorlalţi creditori care ar fi nevoiţi să
suporte consecinţele diminuării patrimoniului debitoarei.
Faţă de toate aspectele învederate a solicitat faţă de punctul a) în principal respingerea ca
inadmisibil a capătului de cerere şi în subsidiar ca nefondat, iar faţă de căpătul de cerere b), a solicitat
respingerea ca nefondat.
În drept: dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă precum şi pe oricare alte dispoziţii legale
aplicabile speţei.
În dovedire: înscrisuri.
În temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 a solicitat judecarea cauzei în lipsă.
Prin cererea înregistrată la data de 22.01.2020, s-a formulat cerere de intervenţie principală
din partea domnului B., în calitate de reprezentant al salariaţilor soc A. SRL, prin care a solicitat
respingerea cererii formulată de către BCR SA din prezenta cauză deoarece prin admiterea cererii
s-ar aduce atingerea unui drept al salariaţilor strâns legat de dreptul dedus judecăţii, potrivit art. 61
alin.(2) din Codul de procedură civilă, solicitând admiterea cererii de intervenţie şi a respingerii
cererii de chemare în judecată.
În motivare, s-a arătat că obiectul cererii de chemare în judecată este reprezentat de folosirea
sumelor de bani din cadrul contractelor de prestări servicii sau achiziţie publică pe care le are soc.
A. SRL pentru achitarea datoriei către bancă, tocmai pentru aceste sume de bani să se încaseze de
la achizitori, salariaţii debitoarei trebuie să presteze o muncă pentru care este obligatoriu să fie
remuneraţi. Cu privire la cererea de chemare în judecată formulată de BCR SA, s-a solicitat
respingerea deoarece în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile lege invocate de către creditor.
Articolele 154 – 158 din Legea nr. 85/2014 fac referire la bunuri care pot fi vandabile şi care se pot
socate la licitaţie şi în urma vânzării se vor întocmi contracte de vânzare – cumpărare, sumele de
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bani solicitate de către creditor nu pot fi vândute în procedura de insolvenţă, astfel încât acestea sunt
exceptate de la aplicarea art. 78 din Legea nr. 85/2014. În plus dispoziţiile legale se referă la bunuri
care nu sunt esenţiale planului de reorganizare iar dacă se vor vira aceste sume băncii ar afecta
posibilitatea de reuşită a planului de reorganizare, solicitând admiterea în principiu a cererii de
intervenţie principală şi respingerea cererii de chemare în judecată.
Totodată prin cererea înregistrată la data de 25.02.2020, soc. C. SRL, în temeiul art. 63 Cod
procedură civilă, a formulat cerere de intervenţie accesorie în interesul debitoarei soc. A. SRL,
solicitând admiterea cererii de intervenţie şi respingerea cererii de chemare în judecată formulată de
BCR SA.
În motivare, s-a arătat că, în calitate de creditor în tabelul debitorului soc. A. SRL şi de
asemenea societate la care debitoarea are participaţii de 99,998 %, interesul în cauză există prin
raportare la şansele reale de recuperare a creanţei pe care o are în tabelul de creanţe al debitoarei. În
calitate de creditor chirografar este lipsită de privilegiile pe care garanţiile le asigură, context în care
obligarea debitoarei la plata către BCR a sumelor rezultate din contractele comerciale pe care le are
în derulare, diminuează mult şansele de reuşită şi de redresare, aspect ce afectează întreaga masă
credală ce este subordonată ca şi rang de preferinţa creditorului garantat. În condiţiile în care şansele
de redresare scad, scad şi şansele de achitare a creanţelor chirografare. Mai mult decât atât, soc. A.
SRL are participaţii la soc. C. SRL, sens în care o eventuală lichidare a debitoarei ca urmare a lipsei
de disponibil bănesc, va avea efectul unui domino şi asupra subscrisei, putând duce până la declinul
societăţii.
În legătură cu speţa dedusă judecăţii, s-a solicitat a se observa că pentru a exista un drept de
preferinţă, trebuie să existe un bun sau o valoare care să fie obiectul determinat al preferinţei care îl
grevează, or, nu se poate pune o ipotecă eficientă pe un bun fungibil, cum ar fi sumele de bani fără
o afectaţiune specială, stocul de marfă, facturile emise de debitor, sau pe un fond de comerţ. În
contextul în care creditoarea BCR SA, a consimţit ca garantarea creditelor acordate debitoarei să se
facă prin constituirea unei ipoteci asupra creanţelor viitoare ale debitoarei izvorând din contractele
de antrepriză aflate în derulare, este evident că şi-a asumat implicit şi riscul volatilităţii acesteia,
derivând din rezilierea / denunţarea contractelor de lucrări ori deschiderea insolvenţei, caz în care
dreptul de ipotecă va fi limitat doar asupra diferenţei rezultate între sumele încasate din executarea
lucrărilor efectuate în cadrul perioadei de observaţie sau reorganizare şi cheltuielile necesitate de
realizarea lucrărilor , cheltuieli din procedura insolvenţei, adică asupra cotei de beneficiu real
obţinut.
În drept: art. 63 Cod procedură civilă.
Prin note de şedinţă depuse de debitoarea soc. A. SRL, s-a solicitat aplicarea dispoziţiilor
art. 78 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 ca urmare a propunerii debitorului – aprobată de către
adunarea creditorilor din data de 12.03.2020 – de adoptare a unor măsuri menite să ofere protecţie
corespunzătoare creanţei garantate, precum: asigurarea unui procent de 20% din valoarea rămasă de
executat din contractele cesionate şi în plus constituirea unor garanţii imobiliare suplimentare astfel
cum reiese din adresa înaintată către administratorul judiciar şi din procesul verbal al adunării
creditorilor din data de 12.03.2020.
Debitoarea soc. A. SRL, prin administrator judiciar H. SPRL Bucureşti, prin note scrise (fl.
147), cu privire la cererile de intervenţie formulate în cauză, a considerat că pe fond acestea sunt
neîntemeiate, ideea de a elimina pur şi simplu un creditor pentru ca ceilalţi să beneficieze de sumele
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ce i s-ar fi cuvenit este nelegală şi imorală, în contradicţie vădită cu ideea de echitate şi tratament
egal în faţa legii, şi o ignorare a principiului securităţii juridice, susţinerile intervenienţilor neavând
un temei legal.
Cu privire la fondul cauzei, s-a precizat că administratorul judiciar a propus un set de măsuri
prin care acordă protecţia corespunzătoare, iar banca a acceptat această propunere în mod indirect,
prin votul exprimat în adunarea creditorilor. Ca atare, ambele părţi au achiesat la necesitatea
acordării unei protecţii corespunzătoare şi au stabilit în mod amiabil termenii acesteia. Faţă de
această situaţie de fapt, a solicitat a se observa că cererea creditoarei BCR a fost justificată şi
respingerea acesteia se circumscrie exclusiv acordării măsurilor de protecţie, solicitând respingerea
cererii în temeiul art. 78 alin. (2), alin. (a) şi c).
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic a reţinut următoarele:
În fapt, între soc. Banca Comercială Română SA şi soc. A. SRL, în calitate de împrumutat,
a fost încheiat Contract de credit nr. 98 din 13.05.2013, cu modificările ulterioare (rescris integral
prin Actul Adiţional nr. 12 din 11.11.2015, Actul Adiţional nr. 13 din 21.01.2016, Actul Adiţional
nr, 14 din 09,11.2016, Actul Adiţional nr, 15 din 20.07.2017).
În vederea garantării îndeplinirii obligaţiilor de rambursare a creditului şi a tuturor
accesoriilor calculate dispoziţiilor contractuale, au fost încheiate o serie de contracte de garanţie
(Clauza 7 „Garanţii”, astfel cum a fost modificată prin Actul adiţional nr. 15 din 20.07.2017),
inclusiv asupra creanţelor rezultate din contracte comerciale, constituită de împrumutat, conform
contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. SJ-CC 50 din 19.03.2012, cu modificările
ulterioare (inclusiv Actul Adiţional nr. l din 12.11.2013, Actul Adiţional nr.2 din 14.03.2014, Actul
Adiţional nr.3 din 19.12.2014, Actul Adiţional nr.4 din 03.11.2017 şi Anexa 1 - Lista contracte
cesionate din 13.04.2018), încheiat ca Anexa 21 la contract de credit.
Părţile au mai încheiat Acordul de garantare/ avalizare- Contract de credit nr. SJ CC
22/27861 din 20.08.2007, cu modificările ulterioare (rescris integral prin Actul Adiţional nr. 6 din
16.11.2015, Actul Adiţional nr. 7 din 30.03.2016, Actul Adiţional nr, 8 din 09.11.2016, Actul
Adiţional nr. 9 din 20.07,2017, Actul Adiţional nr. 10 din 03.11.2017, Actul Adiţional nr. 11 din
28.11.2017) şi în vederea garantării îndeplinirii obligaţiilor de rambursare a creditului şi a tuturor
accesoriilor calculate dispoziţiilor contractuale, debitoarea a încheiat cu Banca o serie de contracte
de garanţie asupra patrimoniului propriu (Clauza 7 „Garanţii”, astfel cum a fost modificată prin
Actul adiţional nr. 11 din 28.11.2017), inclusiv Ipoteca mobiliara asupra creanţelor rezultate din
contracte comerciale, constituita de împrumutat, conform contractului de ipotecă mobiliară asupra
creanţelor nr. SJ-CC13 din 16.01.2012, cu modificările ulterioare (inclusiv Actul Adiţional nr. 1 din
12.11.2013, Actul Adiţional nr.2 din 17.03.2014, Actul Adiţional nr.3 din 03.11.2017 şi Anexa 1 Lista contracte cesionate din 13.04.2008), încheiat ca Anexa 6 la contract de credit.
În baza informaţiilor primite periodic de la debitoare, în ceea ce priveşte situaţia creanţelor
cesionate din contracte în favoarea BCR, până la data de 31.12.2018, soc. A. SRL, a încasat suma
totală de 7.794.349 lei ulterior datei deschiderii procedurii, această sumă făcând obiectul cauzei de
preferinţă în favoarea soc. Banca Comercială Română SA.
Ulterior lunii ianuarie 2019, conform susţinerilor soc. Banca Comercială Română SA,
debitoarea a refuzat să comunice informaţii actualizate referitor la această situaţie, deşi au existat
solicitări repetate în acest sens, solicitând depunerea de către debitoare a unei situaţii actualizate la
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zi cu privire la creanţele cesionate din contracte în favoarea BCR, încasate ulterior datei deschiderii
procedurii de insolvenţă.
Cu privire la creanţa rezultată din contractul de credit nr. 98/13.05.2013, cu modificările
ulterioare, prin cererea de admitere a creanţei, BCR a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu o
creanţă anterioară deschiderii procedurii, garantată, pură şi simplă, în sumă totală de 23,642,274.83
lei (calculată la cursul de schimb BNR aplicabil la data deschiderii procedurii -10,08.2018, parţial
exigibilă (în sumă de 816,821,23 lei: credit restant, dobânzi restante, comisioane restante). În tabelul
definitiv intermediar de creanţe al soc. A. SRL, publicat în BPI Nr. 2033/31.01.2019, creditorul
Banca Comercială Română SA, în raport de creanţele supuse verificării în sumă totală de
39,759,426.36 lei, a fost înregistrată cu total creanţe admise la data de 29.01.2019, în cuantum de
23,589,093.80 lei, în categoria creanţelor garantate. Ulterior, la data de 03.10.2019, a fost
rambursată suma de 233,716.96 lei. Ca urmare a exercitării dreptului de opţiune a creditorului în
imputaţia plăţii, suma a fost imputată asupra principalului restant aferent Contractului de credit nr.
98 din 13.05,2013, cu modificările ulterioare şi pe cale de consecinţă, creanţa înregistrată anterior,
în cuantum de 23,589,093.80 lei a fost diminuată cu suma de 233,716.96 lei, rezultând un cuantum
modificat în sumă de 23,355,376.84 lei.
Cu privire la creanţele rezultând din Contract de credit nr. SJCC 22/27861 din 20.08.2007,
cu modificările ulterioare, prin cererea de admitere a creanţei, BCR a menţionat deţinerea în raport
de data deschiderii procedurii de creanţe eventuale/ viitoare, în sumă totală principală de
16,117,151.53 lei, la care se adaugă accesoriile, după caz, rezultând din Acordul de garantare/
avalizare - Contract de credit nr. SJ CC 22/27861 din 20.08.2007, cu modificările ulterioare - scrisori
de garanţie bancară emise şi neexecutate la data respectivă.
Deşi creanţa soc. Banca Comercială Română SA este una garantată, constatăm că nu există
o protecţie corespunzătoare a sa, valoarea obiectului garanţiei fiind diminuată prin utilizarea
sumelor de către debitoare în procedura insolvenţei pentru alte scopuri decât acoperirea creanţelor
garantate. Valoarea bunurilor constituite ca şi garanţie deja s-a diminuat în raport cu creanţa
garantată, în sensul că, deşi există o garanţie reală asupra creanţelor, acestea au fost utilizate ulterior
încasării de către debitoare în derularea procedurii insolvenţei.
Faţă de solicitarea soc. Banca Comercială Română SA de acordare a unei protecţii
corespunzătoare, soc. A. SRL a propus ca, în ceea ce priveşte sumele deja încasate şi utilizate de
debitoare de la data deschiderii procedurii de insolvenţă, în cuantum de aproximativ 15.608.233 lei,
din contracte cesionate în favoarea soc. Banca Comercială Română SA, să constituie în favoarea
creditorului următoarele garanţii imobiliare: imobilele situate în ..., în ..., respectiv locul de parcare
nr... A. Asigurarea protecţiei corespunzătoare priveşte şi sumele ce urmează a fi încasate în temeiul
contractelor cesionate, prin rambursarea către creditorul garantat a unui sume reprezentând 20%
fără TVA, începând cu luna martie 2020.
Propunerea soc. A. SRL a fost supusă dezbaterii în cadrul şedinţei adunării creditorilor din
data de 12.03.2020, faţă de care a fost exprimat vot pozitiv de către 81,78% dintre creanţele prezente
sau care au transmis votul, inclusiv de către soc. BCR SA.
În drept, potrivit art. 78 alin. (1) B lit. a) din Legea nr. 85/2014, creditorul titular al unei
creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă poate solicita judecătorului-sindic, cu citarea
comitetului creditorilor, a administratorului special şi a administratorului judiciar, ridicarea
suspendării prevăzute la art. 75 alin. (1) cu privire la creanţa sa şi valorificarea imediată, în cadrul
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procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 154 - 158 şi cu condiţia achitării din preţ
a cheltuielilor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1, a bunului asupra căruia poartă cauza de preferinţă,
atunci când nu există o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu obiectul garanţiei,
din cauza diminuării valorii obiectului garanţiei sau existenţei unui pericol real ca aceasta să sufere
o diminuare apreciabilă.
Având în vedere situaţia de fapt reţinută, judecătorul sindic a apreciat că soc. Banca
Comercială Română SA, titular al unei creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă, este îndrituit
a solicita ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 alin. (1) cu privire la creanţa sa, în condiţiile
prevederilor legale anterior menţionate.
Cu toate acestea, având în vedere că soc. A. SRL a propus adoptarea mai multor măsuri
menite să ofere protecţie corespunzătoare creanţei garantate a creditorului, acceptate de către acesta
prin votul exprimat în cadrul adunării creditorilor din data de 12.03.2020, judecătorul sindic va face
aplicarea prevederilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora, în cazurile prevăzute
la alin. (1) lit. B, judecătorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendării formulate de
creditor, dacă administratorul judiciar/debitorul propune în schimb adoptarea uneia sau mai multor
măsuri menite să ofere protecţie corespunzătoare creanţei garantate a creditorului (...).
Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 65 din Codul de procedură civilă, s-au admis
cererile de intervenţie accesorie şi va respinge cererea ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a promovat apel apelanta-creditoare Banca
Comercială Română SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi, totodată, solicitând
admiterea apelului şi schimbarea în totalitate a sentinţei apelate, iar pe fondul cauzei, respingerea
cererilor de intervenţie în favoarea debitorului A. SRL, admiterea cererii formulate de BCR având
ca obiect ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 din Legea nr. 85/2014 şi, pe cale de consecinţă,
ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 din Legea nr. 85/2014 şi valorificarea imediată, în cadrul
procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale, a bunurilor care fac obiectul unei
cauze de preferinţă în favoarea BCR, în sensul: distribuirii către BCR a contravalorii sumelor
bunurilor care fac obiectul unei cauze de preferinţă în favoarea BCR, încasate şi utilizate de către
debitoare, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei şi până la data punerii efective în executare a
hotărârii judecătoreşti; distribuirea către BCR a sumelor încasate în viitor de către debitoare.
Prezentând situația de fapt dedusă judecății, a arătat că, raportat la cererea apelantei-creditoare BCR
SA, aceasta a fost formulată în contextul în care, după data deschiderii procedurii insolventei
(10.08.2018), intimata-debitoare SC A. SRL a încasat creanțe având valori mari din anumite
contracte, creanțe asupra cărora apelanta-creditoare are constituit un drept de ipotecă mobiliară
(astfel cum a fost prezentat în detaliu prin cererea introductivă și reluat în Anexă), fără a fi restituită
vreo parte din creanţă apelantei-debitoare până la data introducerii Cererii.
Cu titlu de exemplu, a arătat că, de la data deschiderii procedurii insolvenței (10.08.2018) și până la
data de 12.03.2020, intimata-debitoare a încasat creanțe asupra cărora apelanta-creditoare are
constituit un drept de ipotecă mobiliară în valoare de aprox. 15.6 milioane lei, consecința directă a
acestei situații o reprezentând-o diminuarea obiectului garanției constituite în favoarea apelanteidebitoare.
Astfel, a subliniat că, deși creanța apelantei-debitoare este garantată la momentul introducerii
Cererii, nu exista o protecție corespunzătoare a acesteia, valoarea obiectului garanției fiind într-o
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continuă diminuare, prin utilizarea sumelor de către debitoare în procedura insolvenței pentru alte
scopuri decât acoperirea creanței garantate a apelantei-creditoare.
A precizat faptul că, potrivit celui mai recent Tabel de creanțe întocmit în cauză (Tabelului definitiv
actualizat - anexat), creanţa garantată a apelantei-creditoare (i.e. partea care nu este înscrisa sub
condiție) este de 23.266.384,87 lei. Spre comparație, a arătat că, suma de 15.6 milioane lei
menționată mai sus, încasată de debitoare, reprezintă ~ 67% din creanța apelantei-debitoare. Tot in
acest context, a mai precizat și faptul că, între momentul formulării prezentei cereri (23.10.2019) și
publicarea Tabelului definitiv actualizat, creanța apelantei-debitoare s-a diminuat doar cu suma de
88.992 lei din rambursări.
Raportat la Hotărârea adunării creditorilor în vederea aprobării constituirii de garanții suplimentare
în favoarea apelantei-debitoare, în conformitate cu art. 78 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, a arătat
că, situația nefavorabilă în care se regăsește apelanta-debitoare a fost recunoscută inclusiv de
intimata-debitoare, prin administrator special, care a admis că este necesară acordarea unei protecții
creanței garantate a apelantei-creditoare, dată fiind diminuarea constantă a obiectului garanției prin
faptul că sumele de bani încasate din contractele asupra cărora apelanta-creditoare are constituit un
drept de ipotecă mobiliară erau folosite doar de intimata-debitoare.
Relatând succint hotărârile luate în cadrul adunării creditorilor, a arătat că, în ciuda hotărârii
adoptate de creditori, în fapt nu a fost asigurată o protecție corespunzătoare, în sensul legii, având
în vedere pe de o parte, valoarea creanței garantate a apelantei-creditoare (-23,3 mii. lei) în raport
de valoarea garanțiilor constituite cu aceasta ocazie (-3,1 mii. lei), și, pe de alta parte, în raport de
faptul că din data de 04.05.2020, intimata-debitoare nu a mai rambursat nicio sumă apelanteicreditoare, astfel cum ar fi trebuit conform pct. 2 al Hotărârii Creditorilor.
În ceea ce privește nelegalitatea și netemeinicia, a arătat că cererea formulată de apelanta-creditoare
(de ridicare a suspendării prevăzute la art. 75 din Lege și de valorificare a bunurilor care fac obiectul
cauzei de preferință în favoarea apelantei-creditoare), trebuie analizată în raport de contextul
specific, mai exact, pe de o parte, raportat la cuantumul creanței garantate apelantei-creditoare,
valoarea garanției acesteia și natura și specificul garanției constituite (drept de ipotecă mobiliară
asupra unor creanțe ale intimatei-debitoare), și, pe de altă parte, raportat la sumele încasate în mod
continuu de intimata-debitoare, reprezentând obiect al garanției constituite în favoarea apelanteicreditoare și consecința diminuării obiectului garanției apelantei-creditoare.
A arătat că, deși s-a încercat acordarea și implementarea unei masuri de protecție a creanței
apelantei-creditoare, problema este că aceasta măsura, în concret, nu este corespunzătoare prin
raportare la valoarea creanței garantate și la natura garanției constituite. Astfel, a subliniat că,
această măsura, în raport de care Cererea apelantei-creditoare a fost respinsă de instanţa de fond, nu
îndeplinește cele 2 condiții cumulative, si anume: să ofere o protecție creanței garantate creditorului
și aceasta protecție să fie corespunzătoare în raport de cele 2 criterii mai sus-menționate.
Cu privire la nelegalitatea hotărârii de fond, a invocat dispozițiile art. 78 alin. 2 din Legea
insolvenței, arătând că, prin simplul fapt al adoptării unei masuri de protecție, nu înseamnă în mod
necesar și obligatoriu că este îndeplinită și condiția ca aceasta să fie corespunzătoare în raport de
specificul respectivei situații, fiind posibil, ca măsura respectivă să fie necorespunzătoare, în sensul
că, deși reprezintă o măsura de protecție, totuși protecția este necorespunzătoare, fiind neadecvata
(spre exemplu, o valoare prea mica ori debitoarea nu îşi îndeplinește obligațiile de plata asumate),
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subliniind faptul că, din modalitatea de redactare a textului legal, rezultă pe de o parte, că respingerea
cererii este o opțiune pe care o are judecătorul sindic, și nu o obligație.
Pe de alte parte, a arătat faptul că, pentru a respinge în mod întemeiat o cerere de ridicare a
suspendării, este necesar în mod obligatoriu ca respectivul creditor să beneficieze de anumite măsuri
de protecție corespunzătoare a creanței sale garantate, pe cale de consecință, arătând că, daca nu se
adoptă masuri de protecție, ori daca măsurile adoptate nu oferă o protecție corespunzătoare, atunci
cererea de ridicare a suspendării este întemeiată și trebuie admisă.
În acest sens, a mai arătat că, această analiza trebuie sa fie făcuta de judecătorul sindic cu ocazia
judecării cererii de suspendare formulate de creditor, așadar, simpla adoptare a unor masuri,
indiferent dacă respectivele părţi (debitor, creditor, administrator judiciar, etc.) le denumesc ca fiind
corespunzătoare sau nu, nu presupune în mod necesar respingerea cererii creditorului (cum este
prezenta situație).
Evidențiind succint soluția judecătorului sindic, a subliniat că, nelegalitatea hotărârii de fond constă
în că instanţa de fond nu a analizat deloc Cererea formulata de apelanta-creditoare și nici măsurile
adoptate (chiar daca acestea au fost acceptate de apelanta-creditoare), pentru a determina dacă
protecția creanței garantate, oferită de aceste măsuri, este corespunzătoare sau nu, ori, daca ar fi
analizat, judecătorul sindic ar fi trebuit să constate că aceste masuri nu oferă o protecție
corespunzătoare, motiv pentru care condiția prevăzută de art. 78 alin. 2 din Legea insolvenței nu
este îndeplinită.
Cu privire la cererile de intervenție formulate în cauză, a arătat că, în primul rând nu s-a demonstrat
condiția interesului intervenienților, astfel cum prevede art. 61 Cod procedură civilă, care trebuie sa
fie propriu, iar, în al doilea rând, cererile sunt neîntemeiate în raport de susținerile acestora, conform
cărora ar trebui să îşi îndestuleze creanțele cu prioritate față de creditorul garantat.
În ceea ce priveşte măsura de protecție acordata conform Hotărârii Creditorilor (pct. 2), respectiv
asigurarea protecției corespunzătoare în ceea ce priveşte sumele ce urmează a fi încasate din
contractele cesionate, prin rambursarea către apelanta-creditoare garantată a unui procent de 20%
din sumele fătă TVA, începând cu luna martie 2020, a precizat faptul că ultima rambursare a fost
efectuată în data de 04.05.2020, suma rambursată în total fiind de 752.300 lei. În acest sens, arătând
faptul că, în data de 03.07.2020, intimata-debitoare a informat prin email (anexat) cu privire la faptul
că nu s-a virat suma aferentă facturilor emise în perioada 19.05.2020 - 18.06.2020, de 421.148 lei,
arătând în mod exemplificativ motivele aferente, arătând pe cale de consecință faptul că, măsura de
protecție mai sus menționată este ineficientă în acest moment, în condițiile în care debitoarea nu
rambursează nimic.
A învederat instanței ca aceasta situație nu poate fi ignorata cu desăvârșire și că apelanta-creditoare
este un creditor garantat, beneficiind de un drept de ipotecă mobiliară având ca obiect anumite
creanțe pe care intimata-debitoare le deține, și, care nu pot fi exercitate pentru că beneficiază de o
(așa-zisă) măsură de protecție (în realitate, necorespunzătoare) de a le fi rambursat un procent de
20% din sumele încasate de intimata-debitoare din contractele cesionate, pe care, însă, intimatadebitoare nu îl achită din diverse motive.
Pentru motivele expuse, a solicitat admiterea apelului și schimbarea în tot a sentinței apelate, și, pe
fondul cauzei, respingerea cererilor de intervenție în favoarea intimatei-debitoare SC A. SRL și
admiterea cererii formulate de apelanta-creditoare având ca obiect ridicarea suspendării prevăzute
la art. 75 din Legea nr. 85/2014, si, pe cale de consecință, să dispunerea ridicării suspendării
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prevăzute la art. 75 din Legea nr. 85/2014 și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea
corespunzătoare a dispozițiilor legale, a bunurilor care fac obiectul unei cauze de preferință în
favoarea apelantei-creditoare in sensul distribuirii către aceasta a contravalorii sumelor bunurilor
care fac obiectul unei cauze de preferință în favoarea acesteia, încasate și utilizate de către intimatadebitoare, ulterior deschiderii procedurii insolvenței și până la data punerii efective în executare a
hotărârii judecătorești și distribuirea către apelanta-creditoare a sumelor încasate în viitor de către
intimata-debitoare.
În probațiune, a înțeles să se folosească de proba cu înscrisuri, solicitând de asemenea și judecata în
lipsă, conform art. 223 alin. 3 Cod procedură civilă.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 29 septembrie 2020, intimata-debitoare SC A. SRL,
în contradictoriu cu apelanta-creditoare BCR SA, a solicitat respingerea apelului și admiterea
apelului incident al acesteia.
A prezentat succint aspecte referitoare la situația de fapt dedusă judecătii, și, raportat la capătul de
cerere de la punctul a) din cuprinsul acțiunii, a solicitat instanței respingerea ca inadmisibil având
în vedere interpretarea dispozițiilor art. 78 din Legea 85/2014.
A arătat că textul de lege nu prevede posibilitatea creditorului de a solicita sumele încasate de către
intimata-debitoare anterior momentului la care s-ar decide ridicarea suspendării și că o interpretare
contrară ar reprezenta o adăugare nepermisă la lege peste voința legiuitorului.
În aceste condiții, față de solicitarea apelantei-creditoare de la punctul a) prin care doreşte
distribuirea către apelanta-creditoare a contravalorii sumelor bunurilor care fac obiectul unei cauze
de preferință în favoarea acesteia, încasate și utilizate de către intimata-debitoare, ulterior datei
deschiderii procedurii insolventei și până la data punerii efective în executare a hotărârii
judecătorești, a solicitat respingerea ca inadmisibila, arătând faptul că, dacă se va trece peste
excepţia invocata cu privire la punctul a) din cuprinsul acțiunii, intimata-creditoare a înțeles să
solicite respingerea ca nefondate atât a punctului a) cat si a punctului b).
A arătat că, față de dispozițiile legale invocate în cauză de apelanta-creditoare și de care vrea aceasta
să se prevaleze, față de condiția textului de lege invocat care învederează posibilitatea ridicării
suspendării în cazul în care nu există o protecție corespunzătoare a creanței garantate în raport cu
obiectul garanției, a solicitat instanței să observe că aceasta nu este îndeplinită, iar pe cale de
consecința a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, făcând referire la solicitările apelanteicreditoare în acest sens.
În plus față de chestiunile anterior învederate, a arătat faptul că din prisma propriei perspective,
dispozițiile art. 78 raportate la dispozițiile art. 87 alin 3 si urm. din Legea 85/2014, nu se aplică
asupra creanțelor rezultate din contracte comerciale cesionate către un creditor, cum este cazul de
față. A făcut referire la depozițiile art. 75 din Legea nr. 85/2014 și art. 2347 Cod civil, și, pe cale de
consecință, a arătat că, nu se poate pune o ipotecă eficientă pe un bun fungibil, cum ar fi sumele de
bani fără o afectațiune specială, stocul de marfa, facturile emise de debitor etc, sau pe un fond de
comerț (o universalitate de fapt sau un mobil fără corporalitate), și, deci, implicit, nu consideră că
se poate utiliza măsura prevăzuta de art. 78 din lege, cea de ridicare a suspendării.
A mai arătat că, ipoteca pe toate aceste valori sau bunuri incorporate este pur iluzorie în procedura
insolvenței, întrucât în insolvență nu există dreptul de urmărire, iar dreptul de preferință se exercită
doar asupra sumei rezultate din vânzarea/lichidarea bunului sau a valorii grevate de garanție (art.
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159 alin. 1 teza inițială). În raport de celelalte bunuri, negrevate de garanții, creditorul cu drept de
preferință pe astfel de valori sau bunuri incorporate este, așa cum rezulta din art. 159 alin. 2 si 3, pe
aceeaşi poziție cu creditorii de la art. 161 pct. 9.
În plus față de toate aceste aspecte, a arătat că, daca ar fi sa treacă peste chestiunile anterior arătate,
în contextul în care apelanta-creditoare a consimțit ca garantarea creditelor acordate intimateidebitoare să se facă prin constituirea de ipoteci asupra creanțelor viitoare (bunuri mobile
incorporate) ale acesteia izvorând din contractile de antrepriza aflate în derulare, cunoscând
eficiența redusă a acestui tip de garanții, este evident că si-a asumat implicit și riscul volatilității
acesteia, derivând din rezilierea/denunțarea contractelor de lucrări ori deschiderea insolventei, caz
în care dreptul de ipoteca va fi limitat doar asupra diferenței rezultate intre sumele încasate din
executarea lucrărilor efectuate in cadrul perioadei de observație sau reorganizare şi cheltuielile
necesitate de realizarea lucrărilor (materii prime, materiale, munca vie, etc) cheltuieli din procedura
insolvenței (art. 159 alin. 1), adică asupra cotei de beneficiu (profit) real obținut.
Dispozițiile legale privitoare la o eventuală ridicare a suspendării în cazul ipotecii mobiliare, trebuie
interpretate în sensul în care permit debitorului să facă plățile necesare desfășurării activității sale
curente: plata materiilor prime, a utilităților, a salariaților, a taxelor şi impozitelor, ipoteca
creditorului beneficiar al cauzei de preferință purtând, în realitate, doar asupra profitului realizat de
debitor din activitatea curenta, ori, procedura insolvenței supune efectelor sale sacrificiale nu numai
creanțele chirografare, ci și creanțele beneficiare de cauze de preferință, iar acesta este unul din
exemplele în care regimul juridic de drept comun al cauzelor de preferință suferă derogări.
Astfel, a arătat că, efectul de încetare a urmăririlor individuale și efectul de înghețare a valorii
creanței bănești la nivelul celei din data deschiderii procedurii lovește și creanțele beneficiare de
cauze de preferință. Ridicarea efectului de încetare a urmăririlor individuale este permisa
creditorului titular al unei cauze de preferință ce grevează un bun numai daca acel bun nu este
esențial pentru reușita unui plan de reorganizare și numai dacă valoarea sa este integral acoperită de
valoarea creanței beneficiare a cauzei de preferință (din vânzarea acelui bun nu ar mai rămâne nimic
care sa poată fi împărțit creditorilor chirografari), iar dobânzi și penalități pot fi calculate în favoarea
aceluiași creditor titular al cauzei de preferință doar dacă valoarea evaluată a bunului grevat este
suficient de mult depășită de prețul de vânzare în așa fel încât să poată fi calculate dobânzi și
penalități. În caz contrar, curgerea dobânzilor si a penalităților este oprita, ca și în celelalte cazuri.
În plus, a învederat faptul că, toți creditorii îndreptățiți să participe la procedura, adică toți titularii
unor creanțe anterioare deschiderii procedurii, admise în cadrul procedurii și trecute în diversele
tabele ale creanțelor, trebuie să suporte beneficiul creanțelor curente care se achită conform
documentelor din care rezultă, înaintea oricărei creanțe înscrise în tabelele de creanțe.
A mai arătat că, acoperirea creanțelor beneficiare de cauze de preferință se efectuează, ca și in cazul
celorlalte creanțe, în modalitățile reglementate de lege pentru procedura insolventei; conform
programului de plăti din planul de reorganizare sau conform planului de distribuție din procedura
falimentului. A subliniat faptul că, este vorba deci, și în cazul creanțelor preferențiale, de o plată
amânata și, de regulă, de o plată parțială.
Față de toate aspectele învederate ut supra, a solicitat instanței de judecată respingerea apelului
formulat de apelanta-creditoare, față de punctul a) în principal respingerea ca inadmisibil a capătului
de cerere și în subsidiar ca nefondat, iar față de capătul de cerere b), a solicitat respingerea ca
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nefondat a acestui capăt de cerere, iar cu privire la apelul nostru indecent, a solicitat admiterea
acestuia.
În drept, a înțeles să își întemeieze întâmpinarea în baza dispozițiilor art. 205 Cod procedură civilă
precum și pe oricare alte dispoziții legale aplicabile speței.
În probațiune, a solicitat proba cu înscrisuri precum și orice alt mijloc de probă ar reieși din
dezbateri, și, în temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 a solicitat judecarea cauzei și în lipsa părţilor.
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a promovat apel incident intimata-debitoare
SC A. SRL, în contradictoriu cu apelanta-creditoare BCR SA prin care a solicitat admiterea
apelului și respingerea cererii de chemare în judecată sau în subsidiar ca neîntemeiată privind
capătul principal de cerere și ca neîntemeiată privind capătul secundar de cerere, reiterând în
acest sens conținutul întâmpinării.
A arătat că, tocmai pentru aceste motive consideră că argumentarea instanței de judecată
asupra motivării respingerii cererii ca urmare a îndeplinirii dispozițiilor art. 78 alin. 2 este una
superficială. Astfel, a învederat faptul ca, inclusiv aceasta a solicitat într-un subsidiar foarte
îndepărtat respingerea cererii motivat tocmai de dispozițiile art. 78 alin 2 din Legea 85/2014, însă
nu înainte ca instanţa de judecată să analizeze cu prioritate apărările acesteia din cuprinsul
întâmpinării şi netemeinicia solicitărilor reclamantei.
A subliniat faptul că, înțelege să critice modul lacunar şi motivația deloc consistentă asupra
respingerii apărărilor acesteia din cuprinsul întâmpinării şi consideră că echivalează cu o lipsă de
motivare din cuprinsul Sentinţei apelate.
Având în vedere chestiunile învederate, a solicitat instanței de control judiciar, în rejudecare, să
analizeze cu prioritate chestiunile învederate de aceasta prin intermediul întâmpinării şi reluate prin
prezentul apel şi să dispună respingerea acțiunii ca inadmisibilă/neîntemeiată asupra punctului a) şi
ca neîntemeiată asupra punctului b).
În drept, a înțeles să își întemeieze prezenta pe dispozițiile art. 472 Cod procedură civilă precum si
pe oricare alte dispoziții legale aplicabile speței.
In probațiune, a solicitat proba cu înscrisuri precum si orice alt mijloc de proba care reiese din
dezbateri, în temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 solicitând judecarea cauzei chiar și în lipsa părţilor.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 20 octombrie 2020, apelanta-creditoare BCR SA,
în contradictoriu cu intimata-debitoare SC A. SRL, a solicitat respingerea apelului incident
declarat ca fiind neîntemeiat.
A prezentat succint aspecte referitoare la situația de fapt dedusă judecății și, cu privire la capătul
principal de cerere, a arătat că:
În ceea ce priveşte solicitarea în vederea distribuii către aceasta a contravalorii sumelor bunurilor
care fac obiectul unei cauze de preferință în favoarea acesteia, i.e. creanțe încasate si utilizate de
către intimata-debitoare, ulterior deschiderii procedurii insolventei si pana la data punerii efective
in executare a hotărârii judecătorești prin care a fost admisă cererea formulata de aceasta având
ca obiect ridicarea suspendării prevăzute la art. 75 din Legea nr. 85/2014 nu este inadmisibilă, așa
cum eronat a susținut intimata-debitoare, având in vedere următoarele:
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Cu privire la obiectul garanției - ipoteca mobiliară -, a învederat faptul că, îl reprezintă dreptul de
creanţă al intimatei-debitoare SC A. SRL împotriva propriilor săi debitori, rezultat din anumite
contracte comerciale, astfel cum sunt acestea identificate în contractele de ipotecă mobiliară
asupra creanțelor, încheiate între apelanta-creditoare și intimata-debitoare SC A. SRL. A mai
învederat că, simplul fapt al deschiderii procedurii de insolvență nu afectează substanța nici a
contractelor comerciale încheiate de intimata-debitoare, si nici a contractelor de garanție încheiate
de intimata-debitoare si apelanta-creditoare.
Astfel, a subliniat faptul că, intimata-debitoare SC A. SRL continua să încaseze aceste creanțe în
cadrul prezentei proceduri și să folosească fondurile de bani respective, fără a achita vreo suma de
bani din acestea către apelanta-creditoare, creditorul garantat, în condițiile în care garanția se
diminua și, ca o consecință directă, și șansele de recuperare a creanței.
Mai mult, a învederat că, daca ar urma argumentul intimatei-debitoare din apelul incident, ar
însemna, practic, că într-o asemenea ipoteză, creditorul garantat ar trebui să formuleze o cerere
de ridicare a suspendării imediat ce s-a pronunțat hotărârea de deschidere a procedurii de
insolvență împotriva debitorului său, pentru a reduce perioada de timp în care debitorul ar incasa
aceste creanțe - obiect al garanției, iar sumele respective nu ar cădea sub incidența hotărârii de
ridicare a suspendării și valorificării, ori, într-o astfel de ipoteză, a arătat că, cererea creditorului
de ridicare a suspendării, cel mai probabil, nu ar fi admisă.
Prin urmare, a apreciat că, în aceste condiții, creditorul ar fi prejudiciat de doua ori, o data pentru
ca cererea sa, formulata în stadiul timpuriu al procedurii, s-ar lovi de o imposibilitate de a fi
admisă, iar a doua oară, pentru ca cererea sa făcuta la un moment ulterior, deși admisibilă, nu ar
acoperi perioada anterioară, arătând că, astfel, în orice situație, creditorul este in dezavantaj, ceea
ce nu poate fi acceptat.
Astfel, a solicitat instanței să observe faptul că, cererea acesteia (apelanta-creditoare) este
admisibilă, în condițiile în care ceea ce trebuie analizat este îndeplinirea condițiilor de ridicare a
suspendării - care sunt îndeplinite în prezenta cauză, diminuarea obiectului garanției având loc in
mod continuu, de la data deschiderii insolvenței și până în prezent.
A arătat că, prevederile art. 78 din Legea nr. 85/2014 trebuie interpretate și aplicate în spiritul și
scopul pentru care au fost prevăzute, nu doar în litera lor, și, faptul că, aceasta reglementare pare
să fie mai clar aplicabilă situațiilor în care obiect al garanției este un bun stricto sensu — mobil
sau imobil, care poate fi valorificat, i.e. vândut, iar prețul astfel obținut urmează a fi distribuit
creditorului garantat.
Într-o astfel de ipoteză, a subliniat că, tot prețul urmează a fi distribuit către creditorul garantat
(după plata cheltuielilor de procedură) până la acoperirea creanței sale, arătând că, legea
neprevăzând că vreo anumită sumă nu se distribuie, ori ca vreo anumită perioadă nu este acoperită,
etc. În mod similar, în conformitate cu principiile ubi eadem ratio, ibi idem jus si ubi eadem est
ratio, eadem solutio esse debet-soluţia, a arătat că, în cazul în care obiectul garanției este o ipotecă
mobiliară pe creanțe nu poate fi diferită și nu pot fi adăugate excepții fără ca acestea să fie
prevăzute de lege.
A învederat faptul că, nu există un argument juridic pentru care în cazul în care obiectul garanției
este un bun, atunci tot prețul poate fi distribuit, dar dacă obiectul garanției este reprezentat de
creanțe, atunci creanțele încasate de intimata-debitoare anterior pronunțării hotărârii de admitere
a cererii de ridicare a suspendării nu pot fi luate in considerare, deși obiectul garanției, i.e.
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creanțele, s-ar diminuat continuu încă de la data deschiderii procedurii insolvenței, înțelegând să
sublinieze în acest sens următoarea întrebare: care este rațiunea pentru care ar trebui aplicat un
tratament diferit acestor situații, în condițiile în care legea nu distinge și nu prevede nicio excepție
pentru ipoteza în care obiect al ipotecii sunt creanțele ?
Pentru aceste considerente, a subliniat faptul că, susținerile intimatei-debitoare din cadrul
apelului incident formulat sunt neîntemeiate
Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere, a arătat că:
Cererea apelantei-creditoare de ridicare a suspendării trebuie analizată în raport de
obiectul său, și anume ridicarea suspendării executării pentru garanția reprezentată de dreptul de
ipotecă pe creanțe. Astfel, analiza diminuării obiectului garanției acesteia trebuie făcută în raport
de această garanție.
Totodată, pentru clarificare, a arătat că, obiectul garanției apelantei-creditoare este dreptul
de ipotecă pe întreaga creanţă, iar nu pe diferenţă dintre încasări și cheltuieli, așa cum eronat
susține intimata-debitoare, obiectul acestor contracte de garanție fiind clar precizat, conform
convenției părţilor.
În măsura în care intimata-debitoare, prin administrator special, a apreciat că la momentul
încheierii acestor contracte de credit și de garanție, semnate la acel moment de administratorul
special al intimatei-debitoare (același semnatar al prezentei contestații), părțile - sau cel puțin
intimata-debitoare, a avut în vedere un alt obiect al garanției, circumstanțiat doar la diferenţa
dintre încasări si cheltuieli, calea procesuală de urmat fiind cu totul diferită, și nu prezentul apel
incident.
A arătat că, intimata-debitoarea a mai susținut, total eronat, faptul că art. 78 si art. 87 alin.
3 din Legea nr. 85/2014 nu s-ar aplica asupra creanțelor rezultate din contracte comerciale
cesionate către un creditor, cum este cazul de față.
Astfel, a arătat că, această susținere este complet nefondată, având în vedere faptul că, art.
78 si art. 87 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 reprezintă cadrul comun de reglementare a posibilității
creditorului garantat de valorificare a garanției sale, de asemenea, arătând că, orice excepție ori
excludere de la regulă trebuie sa fie în mod expres prevăzută în Legea insolvenței. Așadar, a
subliniat că, daca legiuitorul ar fi intenționat ca posibilitatea de ridicare a suspendării să nu fie
aplicabilă cazurilor în care obiectul ipotecii este reprezentat de creanțe, ar fi trebuit să prevadă
clar acest lucru și să excludă specific aceasta situație de la regulă, ori nu este cazul, și mai mult,
nu este permis a se adaugă la lege - nici de părţi, și nici de către instanțele judecătorești, daca
aceasta nu conține prevederi specifice, dimpotrivă, principiul aplicabil este acela că legea trebuie
interpretată în sensul producerii efectelor ei și nu în sensul neaplicării ei - Actus interpretandus
estpotius ut valeat quam ut pereat.
A arătat că, instanţa de fond s-a raportat în mod corect la aceste prevederi legale, însă a
respins în mod neîntemeiat cererea apelantei-creditoare motivat de faptul că aceasta a beneficiat
de măsuri de protecție corespunzătoare a creanței garantate, de asemenea, arătând că, a prezentat
în cadrul apelului formulat de apelanta-creditoare motivele pentru care a apreciat faptul că măsura
de protecție a creanței acesteia în concret, nu este corespunzătoare prin raportare la valoarea
creanței garantate, și la natura garanției constituite.
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Prin urmare, a arătat că, raportat la cererea aceștia, este admisibilă și întemeiată, motiv
pentru care, pentru argumentele expuse, a solicitat respingerea apelului incident ca neîntemeiat.
În susținere, a solicitat proba cu înscrisuri.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prev. art. 476 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă care consacră efectul devolutiv
al prezentei căi de atac, Curtea constată următoarele:
Prin considerentele sentinţei apelate judecătorul sindic a reţinut că BCR SA, titular al unei
creanţe ce beneficiază de o cauză de preferinţă, este îndrituit a solicita ridicarea suspendării prev.
la art. 75 alin. 1 cu privire la creanţa sa însă, în raport de dispoziţiile art. 78 alin. 2 din Legea nr.
85/2014 urmează să respingă cererea în condiţiile în care debitoarea a propus adoptarea mai
multor măsuri menite să ofere protecţie corespunzătoare creanţei garantate a creditorului,
aprobate de către creditori în cadrul adunării convocate în acest scop.
În raport de conţinutul apelului principal şi al apelului incident şi faţă de precizările făcute
de către reprezentantul administratorului judiciar cu ocazia dezbaterilor cererilor de apel
formulate, Curtea, faţă de prevederile art. 476-478 constată că este chemată a se pronunţa dacă în
cauză sunt în continuare aplicabile prevederile art. 78 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 care să justifice
respingerea cererii formulate de creditorul garantat.
Prealabil, Curtea va analiza excepţia de inadmisibilitate a cererii formulate de către
debitoarea SC A. SRL, ce ar face de prisos analizarea apelului principal şi a considerentelor
subsecvente ale apelului incident.
Curtea reţine că dispoziţiile art. 78 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 reglementează o excepţie
de la regula instituită de prevederile art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ce reglementează unul
din efectele deschiderii procedurii insolvenţei – de suspendare de drept a tuturor acţiunilor
judiciare, extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra
debitorului. Or, prin reglementarea expresă a excepţiei prevăzute de art. 78 alin. 1 din Legea nr.
85/2014, Curtea găseşte neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii, cererea formulată de creditor fiind
întemeiată pe dispoziţia anterior citată şi cum BCR SA şi-a justificat calitatea de creditor garantat,
cererea formulată apare admisibilă, cum de altfel a reţinut în mod judicios judecătorul sindic.
Ca situaţie premisă instanţa de apel reţine împrejurarea diminuării constante a obiectului
garanţiei aferente contractului de credit nr. 98/13.05.2013 şi actelor adiţionale, precum şi a
contractului de credit SJCC 22/27861 din 20.07.2007, astfel cum a fost modificat prin voinţa
părţilor semnatare. De altfel, debitoarea nici nu a contestat această împrejurare, oferindu-se în
schimb să ofere garanţii suplimentare, aprobate prin hotărârea adunării creditorilor din
12.03.2020. Se poate observa că protecţia propusă a fi acordată cuprinde două componente astfel:
pentru sumele deja încasate şi utilizate de către debitoare asupra cărora creditorul BCR avea
constituit un drept de garanţie, precum şi pentru sumele ce urmează a fi încasate din contractele
cesionate.
Din susţinerile creditoarei BCR confirmate cu ocazia dezbaterilor de către reprezentantul
administratorului judiciar, după adoptarea hotărârii adunării creditorilor din data de 12.03.2020
debitoarea nu a mai efectuat nicio plată către BCR SA începând cu data de 04.05.2020,
administratorul special refuzând să ordoneze plata sumelor convenite.
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Pe cale de consecinţă, instanţa de apel reţine că măsurile de protecţie propuse de către
administratorul judiciar şi aprobate de creditori nu oferă o protecţie corespunzătoare în sensul
dispoziţiilor art. 78 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În acest sens, instanţa de apel are în vedere
valoarea imobilelor propuse pentru instituirea de garanţii reale (aprox. 3,1 milioane lei), precum
şi plăţile de 20% din încasările viitoare, mai ales acestea din urmă nu oferă un comportament
predictibil al debitorului sau al nivelului încasărilor viitoare, prin urmare acestea nu oferă un
caracter de certitudine. Or, atitudinea administratorului special este împotriva interesului
creditorului garantat, dar şi a intereselor celorlalţi creditori prin periclitarea şanselor de reuşită a
planului de reorganizare aprobat.
În considerarea celor ce preced, Curtea reţine că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 78
alin. 1 lit. B.a) din Legea nr. 85/2014, fiind îndeplinită condiţiile pentru ridicarea suspendării
reglementată de dispoziţiile art. 75 alin. 1 din Lege în favoarea creditorului garantat BCR SA, astfel
că în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă va admite apelul principal şi va
schimba în totalitate sentinţa apelată în sensul admiterii cererii de ridicare a suspendării formulată
de creditorul garantat. De asemenea, în raport de dispoziţiile art. 63 şi 67 Cod procedură civilă va
respinge cererile de intervenţie accesorie formulate cu ocazia judecării cauzei în fond în raport de
soluţia pronunţată asupra cererii principale.
Văzând considerentele expuse în prezenta decizie, comune motivelor invocate în ambele
apeluri, în temeiul art. 472 şi art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă va respinge în mod corelativ
apelul incident formulat în cauză.

6. Art. 136 din Legea nr. 85/2014. Locul înregistrării planului de reorganizare
Rezumat:
Art. 136 din Legea nr. 85/2014 reglementează obligaţia înregistrării planului de
reorganizare la grefa tribunalului, depunerea acestuia la administratorul judiciar neputând să
suplinească neîndeplinirea obligaţiei sus-citate.
(Decizia nr. 231 din 30 iunie 2021, dosar nr. 2322/40/2019/a9)
Hotărârea:
Prin sentinţa civilă 65 din 25 martie 2021, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă (dosar
nr. ...../40/2019), a respins cererea de aprobarea planului de reorganizare;
În temeiul art. 145 alin. 1 din Legea 85/2014, a dispus intrarea în faliment în procedură
generală a debitorului A. SRL; În temeiul art. 145 alin. 2 lit. b) din Legea 85/2014, a desemnat în
calitate de lichidator judiciar provizoriu pe administratorul judiciar CII B., cu o retribuţie de 1.000
lei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64;
În temeiul art. 145 alin. 2 lit. a) din Legea 85/2014, a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi
ridicarea dreptului de administrare al acesteia;
În temeiul art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, a dispus notificarea băncilor la care are deschise
conturi debitoarea, în sensul de a nu dispune de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub
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sancţiunea amenzii judiciare prevăzută la art. 86 alin. 2 teza finală şi atragerii răspunderii pentru
prejudiciul creat. Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii;
A fixat termenul maxim de predare a gestiunii de la debitor către lichidator, împreună cu lista
actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi lista creanţelor născute
după deschiderea procedurii, la data de 31.03.2021;
În temeiul art. 145 alin. 2 lit. e) din Legea 85/20014, a pus în vedere administratorului special
obligaţia de a preda lichidatorului judiciar, în termen de 5 zile de la pronunţarea prezentei încheieri,
lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment,
cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii, a tabelului definitiv al creanţelor şi a
oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi
operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii;
În temeiul art. 146 alin. 1 din Legea 185/2014, a dispus ca lichidatorul judiciar să notifice
intrarea în faliment: debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă
Tribunalul Botoşani, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă;
A fixat termenul limită pentru depunerea cererilor pentru admiterea creanţelor născute în
cursul procedurii la 30 aprilie 2021; A fixat termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în
cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 14 mai
2021, care va fi publicat de lichidatorul judiciar şi în buletinul procedurilor de insolvenţă; A fixat
termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 31 mai 2021.
Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel debitoarea S.C. A. SRL, prin administrator
special A., practicianul în insolvenţă - administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă B.
şi apel incident de către creditoarea BANCA C. SA.
De asemenea, apelanta debitoare S.C. A. SRL prin cererea de apel, a formulat şi cerere de
suspendare a executării hotărârii intermediare nr. 65/25.03.2021 pronunţată de către Tribunalul
Botoşani -Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. .../40/2019, până
la soluţionarea apelului declarat împotriva acesteia.
Debitoarea S.C. A. SRL a arătat că prin hotărârea intermediară nr. 65/25.03.2021 Tribunalul
Botoşani a respins ca nefondată cererea administratorului judiciar de confirmare a planului de
reorganizare a societăţii A. SRL propus de către administratorul special şi aprobat de creditori şi, pe
cale de consecinţă, a dispus intrarea în faliment în procedură generală a debitoarei A. SRL, în
temeiul art. 145 alin.1 pct. A, lit. c) din Legea nr .85/2014, precum şi dizolvarea acesteia, ridicând,
totodată, dreptul de administrare al administratorului special.
La data de 06.04.2021, debitoarea S.C. A. SRL prin administrator special a formulat cerere de
apel împotriva hotărârii intermediare nr. 65/ 25.03.2021 a Tribunalul Botoşani, cerere în care s-a
arătat că, în mod greşit, judecătorul sindic a dispus respingerea planului de reorganizare şi intrarea
debitoarei în faliment, hotărâre pe care o consideră nelegală şi netemeinică, având în vedere că
planul de reorganizare a respectat toate exigenţele dispoziţiilor articolului 133 din lege cu privire la
conţinut, fiind legal aprobat de către adunarea creditorilor conform art. 138 din lege.
A solicitat admiterea apelului, anularea hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare
instanţei de fond.
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În motivarea apelului, a arătat faptul că, prin sentinţa civilă nr. 357/17.12.2019 Tribunalul
Botoşani a admis cererea formulată de debitorul A. SRL, fiind dispusă deschiderea procedurii
generale de insolvenţă, în temeiul prevederilor art. art. 71 alin. 1 teza I din Legea 85/2014, totodată,
în temeiul art. 73 rap. la art. 45 lit. d) teza a II-a din Legea 85/2014, fiind desemnat în calitate de
administrator judiciar provizoriu CLI. B., pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 58 din
lege, administrator judiciar provizoriu care ulterior a fost confirmat de către creditori în calitate de
administrator judiciar.
Odată cu deschiderea procedurii de insolvenţă, în calitate de administrator statutar al debitoarei
şi-a exprimat şi manifestat intenţia de reorganizare a societăţii pe baza unui plan.
Astfel, planul propus a răspuns cerinţelor art. 133 din Legea nr. 85/2014, indicând
perspectivele de redresare a debitoarei şi conţinând programul de plată a creanţelor, că este viabil şi
realizabil, fiind susţinut de salariaţii activi ai debitoarei, având în vedere şi menţinerea locurilor de
muncă existente, precum şi creşterea prognozată a acestora, în strânsă legătură cu veniturile
societăţii.
A mai arătat că dintr-o eroare umană, creditorul D. SRL, la prima adunare a a creditorilor
pentru votarea planului propus de mine a exprimat un vot negativ, fapt care a generat o hotărâre de
respingere a planului şi deşi a contestat în instanţă actele emise faţă de această împrejurare,
contestaţiile au fost respinse definitiv ca nefondate.
De asemenea a mai precizat că intenţia societăţii este de redresare economică, de achitare a
datoriilor, de a menţine salariaţii, de îndeplinire a obiectului de activitate, în susţinerea cererii a
solicitat să se aibă în vedere incidenţa dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 85/2014.
Ulterior, prin votul exprimat în şedinţa adunării creditorilor din data de 25.01.2021, creditorii
şi-au asumat alternativa reorganizării activităţii debitoarei, pentru evitarea intrării acesteia în
faliment, planul de redresare economică al a societăţii fiind aprobat, că administratorul judiciar a
înaintat judecătorului sindic cererea pentru confirmarea planului de reorganizare, însă, prin
hotărârea apelată instanţa de judecată a respins cererea de aprobarea planului de reorganizare a
societăţii SC A. SRL propus de către administratorul special şi a dispus intrarea în faliment în
procedură generală.
Prin cererea înregistrată la data de 23.04.2021, apelanta debitoare S.C. A. SRL a formulat
cerere de completare – motive de apel.
A precizat faptul că prima instanţă, a reţinut prin sentinţa apelată, în respectarea dispoziţiilor
art. 139 din Legea nr. 85/2014, că înainte de a proceda la judecarea cererii de confirmarea planului
de reorganizare a debitoarei A. SRL a verificat respectarea condiţiilor prevăzute de acelaşi act
normativ.
În primul rând, judecătorul sindic a reţinut că planul de reorganizare trebuie să fie propus în
termenul legal de 30 zile de la data publicării în BPI a tabelului definitiv de creanţe şi a considerat
că acesta a fost depus la data de 09.10.2020, cu depăşirea termenului legal.
În al doilea rând, celălalt motiv de respingere a planului pe care instanţa de fond l-a constatat
este acela că planul de reorganizare propus, deşi prevede două categorii de creanţe defavorizate, nu
indică - în baza unui raport de evaluare - ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor
categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în
caz de faliment.
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În ceea ce priveşte condiţiile pe care un plan de reorganizare a activităţii debitoarei a precizat
că instanţa de fond în mod eronat a reţinut că acesta a fost formulat/înregistrat peste termenul legal
de 30 de zile de la data publicării în BPI a tabelului definitiv de creanţe, motivat de următoarele
aspecte:
La data de 28.08.2020, în temeiul art. 112 alin 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, sub nr. de
înregistrare 1795/BT 28.08.2020 a fost întocmit tabelul definitiv al creanţelor, tabel ce a fost
publicat în BPI nr. 14062/31.08.2020.
În conformitate cu prevederile art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014, la data de
29.09.2020, A., în calitate de administrator special a depus la secretariatul cabinetului de insolvenţă
planul de reorganizare a activităţii debitoarei SC A. SRL, sub nr. de înregistrare 2052/BT din
29.09.2020.
Planul de reorganizare a fost transmis de administratorul judiciar la instanţa de judecată prin poştă
cu confirmare de primire sub adresa nr. 2144/BT din 07.10.2020, instanţa luând act de faptul că
administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru prezentarea şi aprobarea planului
pentru data de 27.10.2020, adresa a fost transmisă prin poştă cu confirmare de primire.
Convocarea creditorilor înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor a fost publicată în BPI nr.
16729/08.10.2020, acestora comunicându-li-se pe adresa de email convocatorul şi planul de
reorganizare propus de administratorul special.
La data de 27.10.2020 a avut loc adunarea creditorilor, având ca ordine de zi: Prezentarea Planului
de reorganizare; Aprobare Plan de reorganizare. Adunarea creditorilor din data de 27.10.2020 nu a
aprobat Planul de reorganizare. Procesul verbal al adunării creditorilor prin care nu s-a aprobat
Planul a fost publicat în BPI nr. 18140/28.10.2020.
În structura „Nota de prezentare" a planului de organizare, reiese faptul că administratorul special a
arătat că tabelul definitiv al creanţelor debitorului SC A. SRL, întocmit după finalizarea
operaţiunilor de evaluare a bunurilor din patrimoniul debitoarei cu nr de înregistrare 1795/BT din
28.08.2020, a fost publicat în BPI nr. 14062/31.08.2020.
A precizat că instanța de fond a reţinut în mod greşit că planul de reorganizare a fost propus peste
termenul legal de 30 de zile de la publicarea în BPI a tabelului definitiv al creanţelor şi calculează
în mod greşit data primirii la grefa instanţei a planului de reorganizare 09.10.2020, dată ce depăşeşte
termenul de 30 de zile de la data publicării în BPI a Tabelului definitiv al creanţelor BPI nr.
14062/31.08.2020, ori, planul de reorganizare propus de administratorul special a fost depus la
cabinetul de insolvenţă la data de 29.09.2020, sub nr. 2052/2Bt din 29.09.2020, în termenul legal
de 30 de zile prevăzut de art.132 alin. l lit. a) din Legea nr. 85/2014.
De asemenea, a reţinut în mod greşit faptul că administratorul judiciar, după voinţa sa, a dat o altă
interpretare a legii, în sensul că a depus la 9.10.2020 planul de reorganizare propus, raportându-se
la data publicării în BPI nr. 16694/07.04.2020 a tabelului definitiv corectat
(nr.2111/BT/05.10.2020), ori, Tabelul definitiv al creanţelor debitoarei SC A. SRL întocmit după
finalizarea operaţiunilor de evaluarea bunurilor din patrimoniul debitoarei (nr.
1795/BT/28.08.2020) fost publicat în BPI nr. 14062/31.08.2020, iar planul de reorganizare propus
de administratorul special a fost depus la cabinetul de insolvenţă B., la data de 29.09.2020.
Din cele arătate rezultă clar şi fără echivoc că planul de reorganizare depus de administratorul
special al debitoarei a fost depus cu o zi mai devreme de termenul limită prevăzut de art. 132 alin.
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1, lit. a din Legea 85/2014, astfel încât depunerea planului de reorganizare la instanţă la 09.10.2020
nu poate fi reţinută ca dată la care a fost depus planul de reorganizare.
Mai mult de atât Legea 85/2014 nu prevede expres că planul de reorganizare va fi depus la
instanţa sau la administratorul judiciar, astfel încât debitoarea nu poate fi sancţionată cu o decădere
din termenul de depunere a planului de reorganizare motivat de faptul că a depus planul de
reorganizare la secretariatul administratorului judiciar în calitate de organ care aplică procedura
astfel cum este definit la art. 40 alin. 1 din Legea 85/2014 şi nu la judecătorul sindic ce în lumina
prevederilor aceluiaşi art. 40 alin. 1 din Legea 85/2014 este organ care aplică procedura.
A solicitat ca instanţa de apel să reţină spre justa soluţionare a prezentei cereri de apel că în
cauză este vorba de un singur plan de reorganizare propus de administratorul special A., înregistrat
cu nr. 2052/BT din 29.09.2020.
În ceea ce priveşte planul de reorganizare propus, şi anume, tratamentul titularilor tuturor
categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în
caz de faliment.
De asemenea a solicitat să se reţină că prin Capitolul 5 din planul de reorganizare propus la
punctul 5.1 se prevede clar programul de plată şi acoperirea pasivului în caz de faliment, din care
rezultă că valoarea pe care debitoarea o poate plăti în caz de faliment este de 1.340.000 lei, valoare
ce are la bază Raportul de evaluare întocmit de Evaluatorul ANEVAR în procedură determinată
astfel - în procedura de evaluare s-au evaluat bunuri imobile şi bunuri mobile, structurate pe diferite
segmente, în funcţie de posibilitatea legală de deplasare în teren a evaluatorului autorizat,
condiţionat de starea de urgenţă a anului 2020, stare ce a debutat la data de 16.03.2020, prin poşta
electronică la data de 16.04.2020 s-au transmis la dosarul instanţei de fond: Raport de evaluare bun
imobil şi teren cu o valoare de piaţă în sumă de 1.485.321 lei şi Raport de evaluare bunuri mobile
(utilaje agricole) cu o valoare de piaţă în sumă de 285.929,40 lei, ocazie cu care au fost notificaţi de
depunere şi creditorii in BPI nr. 6573/21.04.2020; prin poşta electronică la data de 03.08.2020 s-a
transmis la dosarul instanţei de fond: Raport de evaluare bunuri mobile (utilaje agricole) cu o valoare
de piaţă de 154.121,86 lei, ocazie cu care au fost notificaţi şi creditorii debitoarei prin publicare în
BPI nr. 12785/04.08.2020; prin poşta electronică la data de 11.08.2020 s-a transmis la dosarul
instanţei de fond: Raport de evaluare bunuri mobile, in valoare de 80.983,37 lei, ocazie cu care au
fost notificaţi şi creditorii în BPI nr. 13355/14.08.2020.
Totalul valoric al bunurilor debitoarei, conform celor 4 rapoarte de evaluare întocmite este de
2.006.355,63 lei (1.485.321 lei + 285.929,40 lei + 154.121,86 lei + 80.983,37 Iei = 2.006.355,63
lei). În scopul determinării valonii de lichidare, literatura de specialitate prevede că valoarea de
lichidare este realizată prin aplicarea unui procent de 75% din valoare de piaţă rezultând o valoare
de (2.006.355,63 lei X 75% = 1.504.766 lei), astfel încât valoarea de 1.504.766 lei reprezintă
valoarea de lichidare ce ar putea fi încasată într-o procedură de vânzare forţată, astfel cum este
procedura falimentului. Valoarea de lichidare estimată la suma de 1.504.766 lei obţinută în urma
vânzării bunurilor va fi ajustată cu valoarea cheltuielilor de procedură ce au fost estimate la suma
de aproximativ 164.766 lei, cheltuieli reprezentând onorariu lichidator judiciar, cheltuieli de
conservare, cheltuieli de publicitate, cheltuieli cu paza bunurilor, cheltuieli de depozitare, cheltuieli
cu asigurările, 2% fond lichidare şi alte cheltuieli de procedură.
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Din cele arătate, estimarea administrator special prin planul de reorganizare este că suma de
1.340.000 lei va fi distribuită creditorilor garantaţi, iar creditori salariaţi şi creditorii chirografari vor
primi zero lei în caz de faliment.
În varianta reorganizării astfel cum se prevede în Anexa 2 - Programul de plăţi, creditorii salariaţi
vor fi despăgubiţi cu suma de 1.055 lei din 2.637 lei ce reprezintă 40% din creanţa înscrisă în tabelul
definitiv, iar creditorii chirografari vor fi despăgubiţi cu suma de 936.489,83 lei din 2.341.224,57
lei, sumă ce reprezintă 40% din creanţa înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor.
Faţă de cele arătate prin Capitolul 5 din Planul de reorganizare propus, în baza raportului de evaluare
s-a estimat valoarea creanţelor ce vor fi achitate în caz de faliment şi s-a stabilit valoarea
despăgubirilor creanţelor defavorizate -care au o pondere de 40% din valoarea creanţelor înscrise în
tabelul definitiv, despăgubiri ce vor fi efectiv achitate, în comparaţie cu valoarea primită de creditori
în caz de faliment.
A menționat că în Anexa 2 a Programul de plăţi inclus în planul de reorganizare este detaliată
valoarea despăgubirilor pe care categoriile de creanţe defavorizate le vor încasa, astfel cum au fost
aprobate prin planul de reorganizare.
Faţă de cele prezentate în completarea cererii de apel ,a solicitat admiterea apelului așa cum
a fost formulat şi completat, anularea în totalitate a sentinţei civile nr. 65 din 25.03.2021, pronunţată
de Tribunalul Botoşani-Secţia a II-a civilă în dosarul nr. .../40/2019/a9, iar în rejudecare, a solicitat
confirmarea planului de reorganizare aşa cum a fost aprobat de adunarea creditorilor în data de
25.01.2021, potrivit procesului verbal al adunării de creditori nr. 207/25.01.2021, publicat în BPI
nr. 1328/25.01.2021.
Apelantul Cabinet Individual de Insolvenţă B., în calitate de administrator judiciar ai S.C.
A. S.R.L, a formulat apel în temeiul dispozițiilor art. 8 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 din Legea nr.
85/2014, coroborat cu art. 22 alin. 2 şi 6 şi art. 466 şi următoarele din Codul de procedură civilă,
criticând soluția instanței de fond pentru netemeinicie și nelegală.
În motivarea apelului, a precizat faptul că, judecătorul sindic, în sentinţa atacată, a reținut că
în temeiul art. 139 din Legea nr. 85/2014, înainte de a proceda la judecarea cererii de confirmare
plan de reorganizare a debitoarei a verificat respectarea condiţiilor prevăzute de acelaşi act
normativ; că planul de reorganizare trebuie să fie propus în termenul legal de 30 zile de la data
publicării în BPI a tabelului definitiv de creanţe şi consideră că acesta a fost depus la data de
09.10.2020, cu depăşirea termenului legal.
Un al doilea motiv de respingere a planului pe care prima instanță l-a constatat este acela că
planul de reorganizare propus, deşi, prevede două categorii de creanţe defavorizate, nu indică, în
baza unui raport de evaluare, ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de
creanţe.
În comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment
față de primul motiv de respingere a planului de reorganizare ca urmare a depunerii în afara
termenului de 30 zile, a arătat că titlul definitiv de creanţe nr. 1795/Bt din 28.08.2020, a fost publicat
în BPI nr. 14062/31.08.2020.
Astfel, la data de 29.09.2020 a fost înregistrat la secretariatul CLI. B., Planul de reorganizare
al debitoarei A. S.R.L. propus de administratorul special A. sub nr. 2052/Bt din 29.09.2020,
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termenul de depunere a planului de reorganizare conform art. 132 din Legea 85/2014 este de 30 zile
de la data depunerii planului de reorganizare ce se împlineşte la 30.09.2020.
În urma depunerii planului de către administratorul special la data de 07.10.2020 prin adresa
2142/Bt a convocat adunarea creditorilor debitoarei A. S.R.L. pentru data de 27.10.2020, având ca
ordine de zi prezentarea şi aprobarea planul de reorganizare, convocator Publicat în BPI nr.
16729/08.10.2020.
Mai mult de atât în vederea prezentării situaţiei debitoarei la data de 07.10.2020 prin adresa
nr. 2144/Bt a transmis la instanţa de fond prin poştă cu confirmare de primire adresa prin care a
informat instanţa că a procedat la convocarea adunării creditorilor la 27.10.2020 pentru aprobarea
planului de reorganizare ocazie cu care a comunicat instanţei Planul de reorganizare nr. 2052/Bt din
29.09.2020, astfel cum a fost depus de administratorul special, adresă înregistrată la instanţa de fond
la data de 09.10.2020.
Din cele arătate rezultă clar şi fără echivoc că Planul de reorganizare depus de
administratorul special al debitoarei a fost depus cu o zi mai devreme de termenul limită prevăzut
de art. 132 alin. 1, lit. a din Legea 85/2014, astfel încât depunerea planului de reorganizare la instanţă
la 09.10.2020 nu poate fi reţinută ca dată la care a fost depus planul de reorganizare.
Mai mult de atât, a precizat că Legea 85/2014 nu prevede expres că planul de reorganizare
va fi depus la instanţa sau la administratorul judiciar, astfel încât debitoarea nu poate fi sancţionată
cu o decădere din termenul de depunere a planului de reorganizare motivat de faptul că a depus
planul de reorganizare la secretariatul administratorului judiciar în calitate de organ care aplică
procedură, astfel cum este definit la art. 40 alin. 1 din Legea 85/2014 şi nu la judecătorul sindic ce
în lumina prevederilor aceluiaşi art. 40 alin. 1 din Legea 85/2014 este organ care aplică procedura.
În legătură cu al doilea motiv de respingere a planului pe care instanţa îl constată este acela
că planul de reorganizare propus, deși prevede două categorii de creanțe defavorizate, nu indică, în
baza unui raport de evaluare, ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de
creanțe, în comparație cu valoarea estimativa ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment.
A arătat instanţei de control judiciar că prin Capitolul 5 din Planul de reorganizare propus la
punctul 5.1 se prevede clar programul de plată şi acoperirea pasivului în caz de faliment, din care
rezultă că valoarea pe care debitoarea o poate plăti în caz de faliment este de 1.340.000 lei, valoare
ce are la bază raportul de evaluare întocmit de Evaluatorul ANEVAR în procedură determinată
astfel: În procedura de evaluare s-au evaluat bunuri imobile şi bunuri mobile, structurate pe diferite
segmente, în funcţie de posibilitatea legală de deplasare în teren a evaluatorului autorizat,
condiţionat de starea de urgenţă a anului 2020, stare ce a debutat la data de 16.03.2020.
Prin poşta electronică la data de 16.04.2020 s-au transmis la dosarul instanţei de fond: Raport
de evaluare bun imobil şi teren cu o valoare de piaţă în sumă de 1.485.321 lei şi Raport de evaluare
bunuri mobile (utilaje agricole) cu o valoare de piaţă în sumă de 285.929,40 lei, ocazie cu care au
fost notificaţi de depunere şi creditorii in BPI nr. 6573/21.04.2020.
Prin poşta electronică la data de 03.08.2020 s-a transmis la dosarul instanţei de fond: Raport
de evaluare bunuri mobile (utilaje agricole) cu o valoare de piaţă de 154.121,86 lei, ocazie cu care
au fost notificaţi şi creditorii debitoarei prin publicare în BPI nr. 12785/04.08.2020.
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Prin poşta electronică la data de 11.08.2020 s-a transmis la dosarul instanţei de fond: Raport
de evaluare bunuri mobile, in valoare de 80.983,37 lei, ocazie cu care au fost notificaţi si creditorii
în BPI nr 13355/14.08.2020.
Totalul valoric al celor 4 rapoarte de evaluare este de : 1.485.321 lei + 285.929,40 lei +
154.121,86 lei + 80.983,37 lei = 2.006.355,63 lei în scopul determinării valorii de lichidare,
literatura de specialitate prevede că valoarea de lichidare este realizată prin aplicarea unul procent
de 75% din valoare de piaţă rezultând o valoare de 2.006.355,63 lei.
În scopul determinării valorii de lichidare, literatura de specialitate prevede că valoarea
de lichidare este realizată prin aplicarea unui procent de 75% din valoare de piaţă rezultând o
valoare de (2.006.355,63 lei X 75% = 1.504.766 lei) astfel încât valoarea de 1.504.766 lei
reprezintă valoarea de lichidare ce poate fi obţinută într-o procedură de vânzare forţată astfel
cum este procedura falimentului.
Valoarea de lichidare estimată la suma de 1.504.766 lei obţinută în urma vânzării
bunurilor va fi ajustată cu valoarea cheltuielilor de procedură ce au fost estimate la suma de
aproximativ 164.766 lei formate din onorariu lichidator judiciar, cheltuieli de conservare,
cheltuieli de publicitate, cheltuieli cu paza bunurilor, cheltuieli de depozitare, cheltuieli cu
asigurările, 2% fond lichidare şi alte cheltuieli de procedură.
Din cele arătate estimarea administratorului special prin planul de reorganizare este că
suma de 1.340.000 lei va fi distribuită creditorilor garantaţi, iar creditorii salariaţi şi creditorii
chirografari vor primi zero lei în caz de faliment.
În varianta reorganizării astfel cum se prevede în Anexa 2- Programul de plăţi, creditorii
salariaţi vor fi despăgubiţi cu suma de 1.055, lei din 2.637 lei ce reprezintă 40% din creanţa
înscrisă în tabelul definitiv, iar creditorii chirografari vor fi despăgubiţi cu suma de 936.489,83
lei din 2.341.224,57 lei ce reprezintă 40% din creanţa înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor.
Faţă de cele arătate prin Capitolul 5 din Planul de reorganizare propus, în baza raportului
de evaluare sau estimat valoarea creanţelor ce vor fi achitate în caz de faliment şi s-a stabilit
valoarea despăgubirilor creanţelor defavorizate ce sunt de 40% din valoarea creanţelor înscrise
în tabelul definitiv, despăgubiri ce vor fi achitate în comparaţie cu valoarea primită în caz de
faliment.
Faţă de cele prezentate a considerat că soluţia instanţei de fond nu este temeinică şi legală,
motiv pentru care a solicitat admiterea apelului astfel cum a fost formulat, să se dispună casarea
sentinței civile nr. 65/25.03.2021 pronunţată în dosarul 2322/40/ 2019/a9 şi în rejudecare să admită
cererea debitoarei astfel cum a fost formulată.
Creditoarea BANCA C. SA, prin apelul incident, formulat în temeiul art. 472 şi art. 461 alin.
(2) Cod procedură civilă, a solicitat menținerea soluției ca fiind legală şi temeinică, înlocuind
motivarea Tribunalului Botoşani cu propriile considerente.
În motivare a precizat că, prin hotărârea apelată, Tribunalul Botoşani a respins cererea de
confirmare a planului de reorganizare în baza unor argumente de fapt şi de drept privitoare la
tardivitatea depunerii planului de reorganizare, respectiv la neconstruirea în cadrul planului a
simulării distribuirilor cuvenite creditorilor în caz de reorganizare comparativ cu ipoteza
falimentului pornind de la concluziile rapoartelor de evaluare întocmite în cauză.
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La instanţa de fond a prezentat o serie de apărări referitoare la neîntrunirea altor condiţii de
legalitate de către planul de reorganizare al A. SRL, argumente ce nu au fost avute în vedere de către
judecătorul sindic şi care se situau pe firul raţionamentul logico-juridic comparativ cu argumentele
reţinute prin sentinţa de trecere la faliment.
A apreciat că şi pentru argumentele prezentate planul de reorganizare nu putea fi confirmat de
către judecătorul-sindic, a solicitat instanţei de apel, independent de soarta apelului principal, dar
mai ales în cazul în care ar găsi netemeinice sau nelegale motivele primei instanţe, să menţină soluţia
din dispozitivul hotărârii intermediare nr. 65/25.03.2021 în considerarea argumentelor prezentate
prin prezentul apel incidente împotriva considerentelor.
A precizat că planul de reorganizare nu respectă cerinţa de legalitate prevăzută de art. 139
alin. (1) lit. d raportat la art. 139 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014.
A învederat faptul că creanţa Băncii C. SA este o creanţă defavorizată. Astfel din lectura
planului de reorganizare propus de administratorul special, acesta nu califică sub nicio formă natura
categoriei creanţelor garantate de a fi o categorie de creanţe care este sau nu defavorizată prin plan.
Oricum, chiar dacă s-ar specula asupra oricărei deducţii implicite, natura unei categorii de
creanţe de a fi sau nu defavorizată se face prin raportare la prevederile legale şi nu prin raportare la
voinţa autorului plan - prevederile legale sunt neîndoielnice întrucât potrivit art. 5 pct. 16 din Legea
nr.85/2014, pe care le-a citat.
A mai precizat că autorul planului s-a referit în secţiunea 6.1. a planului exclusiv la creanţele
care sunt defavorizate prin reducerea cuantumului acestora acceptat în tabelul definitiv, însă, voinţa
neîndoielnică a legiuitorului a fost aceea de a atribui caracter de creanţă defavorizată şi acelei creanţe
care trebuie să suporte o reeşalonare a plăţilor în defavoarea creditorului.
În ceea ce priveşte creanţa sa, aceasta este în întregime scadentă conform menţiunilor cu care a fost
înscrisă la masa credală. Pe cale de consecinţă, orice altă plată decât una imediată conduce la o
reeşalonare a plăţilor în defavoarea creditorului. în concret, planul de reorganizare prevede pentru
Banca C. SA, conform Anexelor 2a, 2b şi 2c ale planului de reorganizare, o reeşalonare în
defavoarea creditorului în sensul în care ratele de câte 219.667,10 lei urmează a fi amânate pentru
următoarele scadenţe: anul 1-trimestrele III şi IV; anul 2-trimestrele III şi IV; Anul a - trimestrele
III şi IV.
În consecinţă, din moment ce are loc o reeşalonare a plăţilor datorate ei, precum şi a plăţilor datorate
celorlalţi creditori garantaţi, reeşalonare în defavoarea creditorilor, categoria creanţelor garantate
este o categorie defavorizată în sensul art. 5 pct. 16 lit. b) din Legea nr. 85/2014.
Totodată, a precizat că, creanţa Băncii C. SA primeşte prin plan mai puţin decât ar fi primit în cazul
falimentului. Sensul principiului este acela că un creditor care respinge un plan de reorganizare este
supus unui tratament corect şi echitabil prin plan dacă implementarea planului asigură cel puţin
acelaşi grad de recuperare al creanţelor împotriva averii debitoarei cu ipoteza falimentului.
În cazul în care un creditor realizează o recuperare mai mică a creanţelor sale prin implementarea
unui plan de reorganizare comparativ cu ipoteza falimentului, pentru creditorul în cauză şi pentru
categoria de creanţe care a respins planul nu există tratament corect şi echitabil. Or, în contra
prevederilor din planul de reorganizare al A. SRL, în cazul falimentului, creditorii nu urmează a
recupera creanţele în conformitate cu sumele prevăzute în tabelul definitiv, ci în conformitate cu
proiecţia tabelului definitiv consolidat, care, potrivit art. 5 pct. 68 LPI, cuprinde pe lângă creanţele
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înscrise în tabelul definitiv şi creanţele ce s-ar regăsi în tabelul suplimentar şi cheltuielile de
lichidare.
Tocmai pentru acest motiv, şi întrucât proiecţia unui eventual tabel definitiv consolidat este
greu de anticipat, legiuitorul a procedat la a arăta prin prevederile Legii procedurii insolvenţei,
modul în care se estimează distribuirile către creditori în cazul falimentului.
În acord cu principiile asigurării unor plăti egale sau mai mari decât în faliment (art. 4 pct. 9
LPI), maximizării gradului de recuperare a creanţelor (art. 4 pct. 1 LPI), transparenţei şi
previzibilităţii în procedura de insolvenţă (art. 4 pct. 5 LPI), autorul planului trebuia să evalueze
limita superioară a drepturilor Băncii C. în eventualitatea derulării unei reorganizări propuse pentru
3 ani, comparativ cu recuperarea creanţei supragarantate în caz de faliment. Altfel spus, distribuirile
în caz de faliment către creditorii garantaţi trebuie să se facă potrivit unui veritabil criteriu legal,
respectiv conform art. 133 alin. (4) lit. d) din Legea nr.85/2014, pe care l-a citat.
Cu alte cuvinte, valoarea creanţelor curente pe care le-ar putea calcula un creditor garantat
se va stabili ca (imită superioară a valorii garanţiilor acestuia. Nu întâmplător legiuitorul a prevăzut
în mod expres acest mod de calcul al simulării falimentului versus reorganizarea în cazul creanţelor
garantate. De altfel, un creditor supragarantat, are întotdeauna posibilitatea unei recuperări mai mari
în faliment decât în reorganizare.
În acord cu principiile maximizării gradului de recuperare a creanţelor (art. 4 pct. 1 LPI),
transparenţei şi previzibilităţii în procedura de insolvenţă (art. 4 pct. 5 LPI), asigurării unor plăţi
egale sau mai mari decât în faliment (art. 4 pct. 9 LPI), autorul planului trebuia să evalueze limita
superioară a drepturilor Băncii C., comparativ cu recuperarea creanţei supragarantate în caz de
faliment.
Este de domeniul evidenţei că, în ipoteza falimentului. Banca C. va calcula şi încasa şi creanţele
curente născute după intrarea în insolvenţă în limita garanţiilor băncii. Altfel spus, întrucât creanţa
Băncii C. este una supragarantată, valoarea care i s-ar cuveni în caz de faliment al A. SRL nu se
confundă cu suma înscrisă în tabelul definitiv (după cum în mod eronat prevede planul), ci se
compune din suma înscrisă în tabelul definitiv la care se adaugă dobânzi şi comisioane pentru cei
peste 5 (cinci) ani în care debitoarea a stat în perioada de observaţie, toate acestea plafonate la
valoarea maximă a garanţiilor Băncii.
Faptul că planul de reorganizare al A. SRL ignoră cu desăvârşire creanţele curente ale Băncii C. pe
care Banca le-ar putea încasa în cazul falimentului, în primul rând, este per se o nerespectare a
condiţiilor de legalitate şi, în al doilea rând, maschează nerespectarea regulii tratamentului corect şi
echitabil pentru creditor, ca un al doilea aspect de nelegalitate.
În cazul intrării în faliment a A. SRL, Banca C. ar fi îndreptăţită să calculeze şi să încaseze nu doar
creanţele înscrise în tabelul definitiv, dar putea calcula şi încasa dobânzi şi alte accesorii curente
aferente creanţelor născute anterior intrării în insolvenţă până limita garanţiilor Băncii.
Aşadar, ipoteza falimentului permite Bănci C. să perceapă aceste accesorii în acord cu prevederile
art. 80 şi 103 din Legea nr. 85/2014, pe care le-a invocat şi citat.
În continuare a mai precizat că, din moment ce planul de reorganizare nu prevede deloc plata
acestor sume, nici despăgubiri pentru creditor în legătură cu neplata acestor sume, condiţia de
legalitate pentru confirmarea modificării este evident neîndeplinită, iar cuantumul efectiv al
dobânzilor şi accesoriilor cuvenite Băncii care ar fi înscrise într-un tabel suplimentar este mai puţin
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relevant, fiind neîndoielnic că ele ar exista în limita garanţiilor sale, respectiv: - Teren în suprafaţă
de 30.000 mp situat în sat .., evaluat conform art. 61 Legea nr.85/2014 la suma de 1.485321,00
RON; Combină de secerat marca Case 1660, evaluată conform art. 61 din Legea nr.85/2014, la suma
de 46.156,35 RON.
Pe cale de consecinţă, din însumarea valorii acestor principale garanţii ale sale, pe lângă suma deja
înscrisă în tabelul definitiv, iar banca poate calcula accesorii până la limita valorii de 1.531.777,35
RON.
Având în vedere că planul de reorganizare propune distribuirea unei sume de 1.318.002,58 lei, sumă
acceptată în tabelul definitiv, este evident că marja accesoriilor pe care le-ar putea calcula Banca C.
SA în caz de faliment al A. SRL, este de peste 213.774,77 RON, valoare în raport cu care simularea
falimentului conţinută în plan nu conţine nicio menţiune.
Din contră, simularea distribuirilor în reorganizare comparativ cu distribuirile în faliment
încalcă grav prevederile art. 133 alin. (4) lit. d) LPI şi conţine informaţii cel puţin îndoielnice sub
aspectul loialităţii.
Astfel, ignorându-se drepturile creditorilor de a calcula accesorii în conformitate cu
prevederile art. 80 şi 103 din legea nr.85/2014 planul prevede o menţiune inexactă în capitolul 5.1.
-Programul de plată şi acoperirea pasivului în caz de faliment întrucât arată că subscrisa ar încasa
doar o sumă de 1.100.000,00 RON.
A mai precizat că modul de stabilire al sumei ce se distribuie nu poate fi unul arbitrar, aşa cum
a procedat autorul planului, întrucât LPI prevede în mod exact criteriul în baza căruia trebuie să aibă
loc fundamentarea distribuirilor în caz de faliment şi anume prin raportare la concluziile raportului
întocmit conform art. 61 LPI, acesta fiind sensul neîndoielnic al art. 133 alin. (4) lit. d) LPI.
Din însumarea valorii garanţiilor sale rezultate din rapoartele de evaluare întocmite conform
art. 61 LPI a rezultat o valoare totală a garanţiilor de |1.531.777,35 RON.| Se observă că la fila 45 a
planului de reorganizare, în mod arbitrar, şi cu nerespectarea prevederilor clare ale art. 133 alin. (4)
lit. d) din Legea nr.85/2014, autorul planului a arătat că distribuirea în faliment a sumelor cuvenite
Băncii C. SA ar fi de doar 1.100.000 RON, fără a exista o bază legală sau o minimă explicaţie pentru
acest „artificiu".
Întrucât planul de reorganizare prevede pentru Banca C. SA, un creditor care a respins planul
de reorganizare, mai puţin decât ar primi în cazul falimentului este evident că nu există tratament
echitabil pentru creanţa sa, prin planul de reorganizare actualizat propus de debitoare.
În concluzie, a considerat că nu este îndeplinită condiţia de legalitate constând în existenţa
tratamentului corect şi echitabil pentru creanţa Băncii C. pentru neîndeplinirea cerinţei art. 139 alin.
(1) lit. D raportat la art. 139 alin. (2) lit. a) LPI.
Planul de reorganizare nu respectă cerinţa de legalitate prevăzută de art. 139 alin. fi) lit. d
raportat la art. 139 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 – dreptul aplicabil. A făcut referire la
incidenţa dispoziţiilor art. 139 alin. 1, alin. 2 din Legea nr.85/2014, pe care le-a citat.
Referitor la acesta aspect a precizat că, în categoria creanţelor salariale (art. 138 alin. 3 lit. b
din Legea nr.85/2014 primeşte mai mult decât în cazul falimentului; iar categoria creanţelor
chirografare (art. 138 alin. 3 lit. e LPI) primeşte mai mult decât în cazul falimentului.
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În concluzie, planul de reorganizare nu prevedere pentru categoria creanţelor garantate (art.
138 alin. 3 lit. a din Legea nr.85/2014un tratament corect şi echitabil întrucât creditorii din
categoriile reglementate de art. 138 alin. (3) lit. b) şi e) din Legea nr.85/2014, care au rang inferior
categoriei defavorizate în care figurează creanţa sa, primesc mai mult în reorganizare decât în
faliment, iar categoria creanţelor garantate a respins planul de reorganizare.
În concluzie, pentru toate aceste motive, a solicitat admiterea apelului incident formulat de
către Banca C. SA împotriva considerentelor hotărârii intermediare nr. 65/25.03.2021 pronunţată de
Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, urmând ca, prin
decizia pe care o veţi pronunţa să menţineţi soluţia ca fiind legală şi temeinică, înlocuind motivarea
Tribunalului Botoşani cu propriile considerente.
Creditoarea Banca C. a formulat întâmpinare la apelul şi cererea de completare a apelului
formulate de administratorul special - A., prin care a solicitat să se admită excepţia nulităţii cererii
de completare a apelului, respingerea apelului formulat şi păstrarea hotărârea intermediară nr.
65/25.03.2021 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi
fiscal ca fiind legală şi temeinică.
Totodată, constatând culpa procesuală a apelantului, în temeiul art. 453 Cod procedură civilă
a solicitat obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor de judecată.
A precizat, referitor la judecata în faţa instanţei de fond că prin Hotărârea nr. 65/25.03.2021,
prima instanţă, în temeiul art. 145 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 a dispus intrarea în faliment în
procedura generală a debitoarei A. SRL, ca urmare a respingerii cererii de aprobare a planului de
reorganizare formulată de administratorul judiciar al debitoarei.
Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă, în mod corect, a avut în vedere faptul că planul de
reorganizare propus a fost depus cu depăşirea termenului legal şi că, deşi planul prevedea două
categorii de creanţe defavorizate, nu indică, în baza unui raport de evaluare, ce despăgubiri urmează
a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea
fi primită prin distribuire în caz de faliment.
Împotriva acestei hotărâri, administratorul special a declarat apel pe care l-a înregistrat la Tribunalul
Botoşani încă înainte de motivarea sentinţei de intrare în faliment şi prin care a arătat că debitoarea
şi-a manifestat intenţia de a propune un plan de reorganizare.
De asemenea, s-a arătat faptul că deşi iniţial adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare
în baza votului exercitat de către creditorul D. SRL, după respingerea tuturor contestaţiilor legate
de acest aspect s-ar fi ţinut la 25.01.2021 o a doua adunare a creditorilor având ca obiect votarea
planului în cadrul căreia planul ar fi fost aprobat. Pentru acest motiv, s-a solicitat anularea hotărârii
şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, precum şi suspendarea executării hotărârii
intermediare nr. 65/25.03.2021 a Tribunalului Botoşani.
Prin e-mailul trimis direct instanţei de apel ta 22.04.2021, apelantul depus o cerere de completare a
motivelor de apel prin care a invocat două critici principale, respectiv, îndeplinirea condiţiilor legale
a planului de reorganizare a activităţii debitoarei şi împrejurarea că planul de reorganizare propus
ar respecta tratamentul titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea
estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment.
Excepţia nulităţii cererii de completare a motivelor apelului – în acest sens a precizat că pe
lângă apelul formulat de administratorul special, acesta şi-a rezervat dreptul de a completa motivele
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de apel după comunicarea Hotărârii nr. 65/25.03.2021, în temeiul art. 470 alin. (5) Cod proc. civ.,
completare care a fost depusă direct la instanţa de apel - Curtea de Apel Suceava.
A invocat dispoziţiile art. 471 alin. (1) Cod procedură civilă şi a arătat că această prevedere legală
stabileşte regula potrivit căreia, atât apelul, cât şi motivele de apel se depun la instanţa a cărei
hotărâre se atacă, această cerinţă fiind îndeplinită implicit când motivarea apelului se realizează prin
însăşi cererea de apel. însă, această soluţie se impune, iar această normă legală trebuie respectată şi
atunci când actul de procedură al motivării căii de atac printr-un memoriu distinct se îndeplineşte
ulterior sau se depune separat.
Având în vedere că, din dovada comunicării motivelor suplimentare de apel, rezultă în mod clar că
acestea au fost depuse doar la instanţa de apel, respectiv Curtea de Apel Suceava, este incidenţă
sancţiunea nulităţii acestor motive suplimentare de apel, având în vedere că aceste motive au fost
depuse la o altă instanţă decât cea care a pronunţat hotărârea atacată. Sancţiunea nulităţii, prevăzută
de articolul mai sus menţionat, este o nulitate expres prevăzută de lege şi solicităm instanţei să facă
aplicarea sancţiunii specifice prevăzute de lege.
În concluzie, în temeiul art. 471 alin. (1) Cod procedură civilă, a solicitat să se constate nulitatea
absolută a motivelor de apel depuse prin cererea de completare a motivelor de apel.
Caracterul nefondat al cererii de trimitere a cauzei Tribunalului Botoşani spre rejudecare.
Soluţia legală de trimitere a cauzei spre rejudecare primei instanţe este una extrem de
limitativă şi este prevăzută de art. 480 alin. (3) Cod procedură civilă, doar pentru două situaţii:
„în cazul în care se constata că, în mod greşit, prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în
judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, instanţa de apel
va anula hotărârea atacată şi va judeca procesul, evocând fondul. Cu toate acestea, instanţa de
apel va anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe sau altei instanţe
egale în grad cu aceasta din aceeaşi circumscripţie, în cazul în care părţile au solicitat în mod
expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare (...)".
Din interpretarea acestor dispoziţii legale, rezultă că trimiterea spre rejudecare se face de către
instanţa de apel Ia cererea expresă a uneia dintre părţi, fiind necesară şi îndeplinirea celorlalte
condiţii prevăzute de legiuitor pentru pronunţarea acestei soluţii, respectiv, prima instanţă, în mod
greşit, să nu fi intrat în judecata fondului, adică să nu se procedeze la cercetarea fondului de către
prima instanţă ori judecata în faţa primei instanţe să se fi făcut în lipsa părţii care nu a fost legal
citată.
În prezenta cauză, niciuna dintre aceste condiţii nu este îndeplinită întrucât, în primul rând, partea a
fost legal citată pentru termenul din data de 25.03.2021, prin citaţia emisă la data de 17.03.2021,
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4946/18.03.2021 şi, în al doilea rând, instanţa
a intrat în cercetarea fondului.
Cu privire la cea de-a doua condiţie, a solicitat să se reţină că, din considerentele primei
instanţe, rezultă în mod clar că aceasta a cercetat fondul cererii de confirmare a planului de
reorganizare şi a intrat astfel în judecarea fondului, analizând în fapt şi în drept motivele invocate
de părţi. Ca efect al respingerii cererii de confirmare a planului de reorganizare, Tribunalul Botoşani
a dispus motivat în fapt şi în drept trecerea la faliment a A. SRL.
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Împrejurarea că s-a formulat de una dintre părţi o cerere de retrimitere a cauzei spre rejudecare
la prima instanţă nu este suficientă pentru a fi dispusă o astfel de soluţie, atât timp cât nu sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, astfel că rugăm instanţa de apel să respingă cererea de
trimitere spre rejudecare şi să reţină cauza pentru rejudecare.
Simpla cerere de retrimitere a cauzei la prima instanţă nu poate fi primită atât timp cât nu sunt
îndeplinite condiţiile niciuneia dintre ipotezele legale care se situează drept premise ale anulării
sentinţei.
Caracterul nefondat al motivului de apel referitor ia votarea planului de reorganizare de către
creditori.
Prin cererea de apel iniţială, administratorul special a adus o singură critică veritabilă sentinţei
apelate, respectiv aceea că planul de reorganizare ar fi fost acceptat de către creditori în cadrul
adunării creditorilor din data de 25.01.2021.
Critica este nefondată întrucât, pe de o parte, creditorii în termen legal au respins planul de
reorganizare, iar toate contestaţiile împotriva şedinţei adunării creditorilor din data de 27.10.2020
au fost respinse atât de către Tribunalul Botoşani, cât şi de către Curtea de Apel Suceava. Pe cale de
consecinţă, planul de reorganizare nu se poate considera că a fost acceptat de către creditori în
termen legal.
Pe de altă parte, chiar dacă s-ar considera că ar fi avut loc o acceptare a planului de reorganizare de
către creditori în baza hotărârii adunării creditorilor din data de 25.01.2021, această acceptare nu
este una suficientă pentru confirmarea unui plan de reorganizare. Acceptarea planului de către
creditori este doar una dintre condiţiile cumulative pentru confirmarea de către judecătorul-sindic,
iar dacă nu sunt respectate şi aspectele de legalitate ale planului, instanţa este obligată să respingă
chiar şi confirmarea unui plan votat de către creditori.
Caracterul nefondat al motivului de apel referitor la îndeplinirea condiţiilor legale a planului
de reorganizare.
Cu privire la acest motiv de apel, partea adversă critică faptul că instanţa de fond a reţinut în mod
greşit faptul că planul de reorganizare a fost propus peste termenul legal de 30 de zile de ta
publicarea în BPI a tabelului definitiv al creanţelor, invocând o greşită calculare a datei primirii a
planului de către grefa instanţei.
În susţinerea acestui motiv de apel, apelantul arată faptul că tabelul definitiv al creanţelor a fost
publicat în BPI nr. 14062/31.08.2020 şi că planul de reorganizare propus de administratorul special
a fost depus la cabinetul de insolvenţă la data de 29.09.2020, fiind evident că planul de reorganizare
depus de administratorul special a fost depus o cu o zi mai devreme de termenul limită.
Însă, pentru calcularea termenului de propunere a planului de reorganizare, apelantul se raportează
la o dată eronată, respectiv data la administratorul special al debitoarei a depus raportul de
reorganizare la administratorul judiciar, învederând faptul că Legea nr. 85/2014 nu ar prevedea în
mod expres că planul de reorganizare va fi depus la instanţă sau la administratorul judiciar.
Or, în realitate, potrivit art. 136 din Legea nr. 85/2014: „Câte o copie de pe planul propus va fi depus
la grefa tribunalului şi la registrul în care este înregistrat debitorului şi va fi transmisă debitorului,
prin administratorul special, administratorului judiciar si comitetului creditorilor".
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Aceasta este o normă legală care prevede în mod expres că planul propus se depune, în copie, la
grefa tribunalului şi la registrul în care este înregistrat debitorul (în speţă Registrul Comerţului) şi
doar se transmite spre informare, debitorului, administratorului judiciar şi comitetului creditorilor.
Comunicarea copiei planului propus către debitor, administrator judiciar şi comitetul creditorilor
este o operaţiune doar cu rol de informare asupra depunerii acestui plan la grefa tribunalului şi
registrul comerţului. De aceea, simpla comunicare către aceste subiecte nu înlocuieşte faptul
înregistrării planului la grefa instanţei, întrucât doar acesta este opozabil tuturor participanţilor la
procedură şi tuturor organelor care aplică procedura. Totodată, depunerea la grefa instanţei a
planului de reorganizare reprezintă un moment delimitat în mod specific în cadrul procedurii
întrucât, cu titlu de exemplu, toate termenele în cascadă reglementate de art. 137 din Legea nr.
85/2014 se calculează direct sau indirect prin raportare la momentul depunerii planului de
reorganizare la grefa instanţei.
Astfel, în baza art. 136 din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare trebuie depus la grefa
tribunalului şi în funcţie de data depunerii planului de reorganizare la grefa tribunalului se calculează
termenul legal de 30 de zile în care se poate propune acest plan.
În consecinţă, în mod corect a reţinut prima instanţă că nu au fost socotite prevederile art. 132 din
Legea nr. 85/2014, în temeiul cărora planul de reorganizare este propus de administratorul judiciar
până la îndeplinirea unui termen de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanţă,
acest termen fiind încălcat.
Tabelul definitiv al creanţelor a fost publicat în BPI nr. 14062/31.08.2020, iar planul de reorganizare
a fost propus la data de 09.10.2020, aceasta fiind data depunerii planului de reorganizare la grefa
instanţei şi momentul în raport de care se analizează îndeplinirea condiţiei termenului de propunere,
în temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2014.
În concluzie, a arătat că însuşi apelantul consideră că termenul de depunere a planului a început să
curgă de la data de 31.08.2020, când a fost publicat tabelul definitiv în BPI nr. 14062/31.08.2020,
neexistând controversă cu privire la momentul începerii curgerii termenului de depunere a planului,
nici cu privire la orice alt aspect legat de calculul termenului.
Singura critică a apelantului porneşte de la faptul că acesta consideră că simpla comunicare doar
către administratorul judiciar a planului de reorganizare în interiorul termenului legal ar echivala cu
o propunere în mod legal a acestuia prin depunere la grefa instanţei. Critica este nefondată întrucât
nu are nicio relevanţă împrejurarea că administratorul special a comunicat planul de reorganizare
către administratorul judiciar la data de 29.09.2020, atâta timp cât acesta nu a fost depus în aceeaşi
dată la grefa instanţei, această condiţie fiind necesară pentru constatarea legalităţii planului de
reorganizare propus. Având în vedere dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 85/2014, data depunerii
planului de reorganizare este data înregistrării acestuia la grefa tribunalului, dată care, a fost aceea
de 09.10.2020, fiind cu mult depăşit termenul de 30 de zile prevăzut de art. 132 din Legea nr.
85/2014 de la momentul publicării în BPI a tabelului definitiv al creanţelor, respectiv data de
31.08.2020.
Prin urmare, a solicitat instanţei de apel şi respingerea acestui cest motiv de apel şi să menţină
hotărârea primei instanţe ca fiind legală şi temeinică.
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Caracterul nefondat al motivului de apel referitor la împrejurarea că planul de reorganizare ar
prevedea tratamentul titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă
ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment.
În susţinerea acestui motiv de apel, administratorul special arată că planul de reorganizare
conţine în capitolul 5.1. o descriere a distribuirilor care s-ar face în faliment prin comparaţie cu
reorganizarea, pornindu-se de la o valoare de 1.340.000 RON, explicându-se cum debitoarea însăşi
a calculat această valoare. Anexa 2 a planului de reorganizare include valoarea despăgubirilor
acordate creditorilor prin comparaţie cu distribuirile în caz de faliment.
Criticile apelantului sunt nefondate, întrucât însuşi apelantul arată că a procedat la simularea
distribuirilor în caz de faliment nu în baza raportului de evaluare, ci în baza unei valori diminuate
arbitrar de către acesta.
Constatarea judecătorului fondului precum că despăgubirile ce ar fi urmat a fi oferite tuturor
categoriilor de creanţe comparativ cu ipoteza intrării în faliment nu s-au indicat în baza raportului
de evaluare. Sub acest aspect, însuşi apelantul admite şi arată în mod expres că valoarea bunurilor
din patrimoniul debitoarei insolvente conform rapoartelor de evaluare este de 2.006.355,63 RON.
Cu toate acestea, debitorul şi-a fundamentat întreaga simulare a distribuirilor în reorganizare
comparativ cu situaţia distribuirilor în faliment în mod absolut ilegal pe nişte calcule întocmite
arbitrar şi nu pe valoarea rezultată din rapoartele de evaluare.
Sub acest aspect este demn de semnalat întregul raţionament din fila 4 a completării apelului prin
care însuşi apelantul recunoaşte acest fapt şi arată modul arbitrar în care a diminuat valoarea
rapoartelor de evaluare.
Debitorul nu era îndreptăţit să îşi ajusteze arbitrar valoarea la care s-ar face vânzarea bunurilor în
caz de faliment, ci art. 134 alin. (4) lit. d) LPI arată în mod neîndoielnic că valoarea de referinţă este
cea din raportul de evaluare întocmit conform art. 61 LPI.
Debitorul a diminuat cu 25%, fără justificare, valoarea din rapoartele de evaluare cu consecinţa că
întreaga simulare a distribuirilor în faliment versus reorganizare este nelegală. Doctrină de
specialitate care prevede determinarea valorii de lichidare ca 75% din valoarea de piaţă pur şi simplu
nu există.
În realitate, debitorul a făcut o confuzie între valoarea de piaţă şi valoarea de vânzare forţată.
Valoarea de vânzare forţată este un parametru specific pe care şi legea insolvenţei îl aplică dar doar
într-o ipoteză extremă, respectiv doar aceea reglementată de art. 153 alin. (3).
În acel caz se procedează la o evaluare care porneşte de la o ipoteză de urgenţă a valorificării
stabilindu-se un preţ de vânzare forţată. Orice nemulţumire legată de modul de stabilire prin raport
a valorii bunurilor debitoarei nu putea fi exprimată decât pe calea procedurii obiecţiunilor în
conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 85/2014.
Întrucât rapoartele de evaluare au rămas obligatorii ca urmare a neparcurgerii acestei proceduri,
debitoarea era obligată să fundamenteze simularea distribuirilor în faliment şi a compensaţiilor
acordate creditorilor prin plan pornind de la valoarea stabilită prin rapoartele de evaluare şi nu în
mod arbitrar.
În consecinţă, constatarea primei instanţe precum că planul de reorganizare nu s-a construit sub
aspectul simulării distribuirilor în faliment versus reorganizare pornindu-se de la un raport de
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evaluare este fundamental corectă, iar soluţia pronunţată în baza acestei constatări este temeinică şi
legală.
A doua critică este nefondată - anexa 2 a planului de reorganizare cuprinde exclusiv programul de
plată a creanţelor
Apelantul confundă prevederile art. 133 alin. (2) şi ale art. 133 alin. (4) lit. d) din LPI.
Anexa 2 a planului de reorganizare, în mod neîndoielnic, reprezintă doar o aplicaţie a condiţiei
esenţiale prevăzute de art. 133 alin. (2) LPI, întrucât, după cum îi arată şi titlul, aceasta detaliază
programul de plată a creanţelor.
Anexa 2 a planului de reorganizare nu conţine nicio referire la raportul de evaluare a bunurilor şi la
sumele eventual distribuibile în cazul falimentului.
În consecinţă, a solicitat să se admită excepţia nulităţii cererii de completare a apelului, să
se respingă apelul formulat, păstrarea hotărârea intermediară nr. 65/2S.03.2021 pronunţată de
Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal ca fiind legală şi
temeinică.
Intimata – creditoare E. SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat admiterea apelului
formulat de Cabinet Individual de Insolvenţă B., în calitate de administrator judiciar al SC A. SRL
şi ca urmare, desfiinţarea sentinţei civile nr. 65/25.03.2021 pronunţate de Tribunalul Botoşani şi
admiterea cererii administratorului judiciar aşa cum a fost formulată.
Cabinet Individual de Insolvenţă în calitate de administrator judiciar al S.C. A. S.R.L a
formulat întâmpinare la apelul incident formulat de creditoarea Banca C. SA, prin care a solicitat
respingerea acestuia pentru motivele invocate de apelanta Banca C. SA în sensul înlocuirii motivării
soluţiei Tribunalului Botoşani referitoare „tratamentul corect şi echitabil a creditorilor în funcţie de
categorie şi rang”
Întrucât prin apelul principal formulat de administratorul Judiciar, instanţa de apel va da o
justă soluţionare asupra a ceea ce a fost investită prin cererea de apel principal, astfel încât, prin
decizia pronunţată să se caseze sentinţa civilă nr. 65/25.03.2021 a Tribunalului Botoşani şi în
rejudecare, să se admită cererea administratorului judiciar astfel cum a fost formulată, în sensul
confirmării planului de reorganizare.
A precizat că apelanta Banca C. SA, face parte din categoria creditorilor garantaţi care în cadrul
adunării de creditori din data de 25.01.2021, nu şi-a exprimat votul cu privire la aprobarea planului
de reorganizare asupra debitorului A. SRL, iar aceasta afirmă în mod nejustificat afirmă că, în cazul
aprobării planului de reorganizare, creanţa Băncii C. este o creanţă defavorizată şi că ar primi mal
puţin decât în cazul falimentului, ori prin Capitolul 5. din Planul de reorganizare propus la punctul
5.1, se prevede clar Programul de plată şi acoperirea pasivului în caz de faliment; din care rezultă
că valoarea pe care debitoarea A. SRL o poate plăti în caz de faliment este de 1.340.000 lei, valoare
ce are la bază
Raportul de evaluare întocmit de Evaluatorul ANEVAR în procedură determinată astfel: în
procedura de evaluare s-au evaluat bunuri imobile şi bunuri mobile, structurate pe diferite segmente,
în funcţie de posibilitatea legală de deplasare în teren a evaluatorului autorizat, condiţionat de starea
de urgenţă a anului 2020, stare ce a debutat la data de 16.03.2020.
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Prin poşta electronică la data de 16.04.2020 s-au transmis la dosarul instanţei de fond: Raport
de evaluare bun imobil şi teren cu o valoare de piaţă în sumă de 1.485.321 lei şi Raport de evaluare
bunuri mobile (utilaje agricole) cu o valoare de piaţă în sumă de 285.929,40 lei, ocazie cu care au
fost notificaţi de depunere şi creditorii în BPI nr. 6573/21.04.2020. Prin poşta electronică la data de
03.08.2020 s-a transmis la dosarul instanţei de fond: Raport de evaluare bunuri mobile (utilaje
agricole) cu o valoare de piaţă de 154.121,86 lei, ocazie cu care au fost notificaţi şi creditorii
debitoarei prin publicare în BPI nr. 12785/04.08.2020. Prin poşta electronică la data de 11.08.2020
s-a transmis la dosarul instanţei de fond: Raport de evaluare bunuri mobile, în valoare de 80.983,37
lei, ocazie cu care au fost notificaţi şi creditorii în BPI nr. 13355/14.08.2020. Totalul valoric al celor
4 rapoarte de evaluare este de: 1.485.321 lei + 285.929,40 lei + 154.121,86 lei + 80.983,37 lei =
2.006.355,63 lei.
În scopul determinării valorii de lichidare, literatura de specialitate prevede că valoarea de
lichidare este realizată prin aplicarea unul procent de 75% din valoare de piaţă rezultând o valoare
de (2.006.355,63 lei X 75% = 1.504.766 lei) astfel încât valoarea de 1.504.766 lei reprezintă
valoarea de lichidare ce poate fi obţinută într-o procedură de vânzare forţată, astfel cum este
procedura falimentului.
Valoarea de lichidare estimată la suma de 1.504.766 lei obţinută în urma vânzării bunurilor
va fi ajustată cu valoarea cheltuielilor de procedură ce au fost estimate la suma de aproximativ
164.766 lei formate din onorariu lichidator judiciar, cheltuieli de conservare , cheltuieli de
publicitate, cheltuieli cu paza bunurilor, cheltuieli de depozitare, cheltuieli cu asigurările, 2% fond
lichidare şi alte cheltuieli de procedură.
Din cele arătate, estimarea administratorului special prin planul de reorganizare este că suma
de 1.340.000 lei va fi distribuită creditorilor garantaţi, Iar creditori salariaţi şi creditorii chirografari
vor primi zero lei în caz de faliment.
În varianta reorganizării astfel cum se prevede în Anexa 2- Programul de plăţi, creditorii
salariaţi vor fi despăgubiţi cu suma de 1.055, lei din 2.637 lei ce reprezintă 40% din creanţa lor
înscrisă în tabelul definitiv, iar creditorii chirografari vor fi despăgubiţi cu suma de 936.489,83 lei
din 2.341.224,57 lei ce reprezintă 40% din creanţa înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor.
Faţă de cele arătate prin Capitolul 5 din Planul de reorganizare propus, în baza raportului de
evaluare s-a estimat valoarea creanţelor ce vor fi achitate în caz de faliment şi s-a stabilit valoarea
despăgubirilor creanţelor defavorizate ce sunt de 40% din valoarea creanţelor înscrise în tabelul
definitiv, despăgubiri ce vor fi achitate în comparaţie cu valoarea primită în caz de faliment.
A menţionat că prin Programul de plăţi Anexa 2 la planul de reorganizare sunt detaliate
valoarea despăgubirilor pe care categoriile de creanţe defavorizate ce le vor încasa, astfel cum au
fost aprobate prin planul de reorganizare.
Planul de reorganizare astfel cum a fost propus de administratorul special are în vedere
întreaga categorie de creditori înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor, existând reale posibilităţi de
a fi trataţi în mod echitabil prin îndeplinirea planului, prin distribuiri echitabile de sume, astfel cum
este prevăzut în planul de plăţi.
Mai mult de atât apelanta Banca C. SA, deşi nu a votat în cadrul adunării de creditori din data de
25.01.2021, solicită intrarea în procedură de faliment a debitoarei, afirmând în mod clar că ar primi
mai mult prin intrarea în faliment, nerespectând în procedură principiul echităţii, care contrazice
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principiile, caracterul colectiv al procedurii şi scopul prevăzut în legea specială a insolvenţei:
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, ideea concursuală de salvare a debitorului,
redresarea eficientă şi efectivă a afacerii debitorului, aspecte ce nu ar mai fi puse în valoare prin
Intrarea în procedura de faliment a debitorului A.
Faţă de cete arătate a solicitat respingerea apelului incident ca netemeinic şi nelegal, admiterea
apelului principal, astfel cum a fost formulat de administratorul judiciar al debitorului A. SRL.
Intimata creditoare F. a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea apelului
formulat de debitoarea SC A. SRL, anularea sentinţei civile nr. 65/25.03.2021. prin care judecătorul
sindic a respins cererea de aprobare a planului de reorganizare, şi a dispus în temeiul art. 145 alin.
1 din Legea nr. 85/2014 deschiderea procedurii generale de faliment a debitoarei A. SRL, soluţie pe
care o critică şi pe care o consideră netemeinică şi nelegală.
A solicitat admiterea apelului astfel cum a fost formulat, casarea sentinţei instanţei de fond şi, în
rejudecare, admiterea cererii debitoarei astfel cum a fost formulată.
Intimata creditoare G. a formulat întâmpinare la apelul formulat de către debitoarea SC A.
SRL, prin administrator special A. prin care a invocat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual
active a apelantului şi respingerea cererii de apel ca fiind neîntemeiată.
A făcut o prezentare a situaţiei de fapt existentă şi a precizat H. deţine un drept real de garanţie
de rangul I asupra Bunurilor care fac obiectul Contractului de Garanţie, garanţie înscrisa în Registrul
National de Publicitate Imobiliara (fosta Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobilare).
La data de 17 decembrie 2019 a fost dispusă deschiderea procedurii generale de insolventa
împotriva Debitorului, Debitorul datora către H. sumele de 7.416,79 EUR si 10.511,06 RON, că H.
a formulat cerere de admitere a creanţei, admisă de administratorul judiciar al debitorului, fiind
înscrisă în tabelul preliminar de creanţe al debitorului, înregistrat sub. nr. 586 din data de 21
februarie 2020, cu întreaga suma solicitata.
În cadrul Adunării Creditorilor Debitorului din data de 27 octombrie 2020, H. a votat
împotriva aprobării Planului de reorganizare propus de apelant.
A apreciat ca netemeinică cererea de apel şi a făcut referire la dispoziţiile art. 139 din Legea
nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă.
Analizând cererea de confirmare a planului de reorganizare, formulată de către administratorul
judiciar, instanţa de fond a apreciat in mod corect că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
Legea nr. 85/2014.
A solicitat să se constate că planul de reorganizare a fost propus cu încălcarea termenului
imperativ, de decădere, de 30 de zile de la publicarea în BPI a Tabelului definitiv de creanţe. Mai
mult decât atât, nici debitoarea şi nici administratorul judiciar nu au formulat o cerere de prelungire
a termenului de depunere a Planului de reorganizare, deşi aveau deschisa aceasta posibilitate. A
precizat că instanţa de fond a reţinut în mod temeinic şi legal că planul de reorganizare propus de
apelant nu respectă condiţia prevăzută de art. 139 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2014.
În concluzie, având în vedere aspectele de fapt şi de drept menţionate, a solicitat să se constate
că apelantul nu are calitate procesual activa pentru a formula cererea de apel, iar pe fond, respingerea
cererii de apel ca fiind neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.
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Intimata – creditoare G. a formulat întâmpinare la cererea de apel formulată de către
administratorul judiciar al debitorului, Cabinet Individual de Insolvenţă B., prin care a solicitat
respingerea apelului ca nefondat.
În continuare a făcut o prezentare a situaţiei de fapt existentă şi a precizat H. deţine un drept
real de garanţie de rangul I asupra Bunurilor care fac obiectul Contractului de Garanţie, garanţie
înscrisa în Registrul National de Publicitate Imobiliara (fosta Arhiva Electronica de Garanţii Reale
Mobilare).
La data de 17 decembrie 2019 a fost dispusă deschiderea procedurii generale de insolventa
împotriva Debitorului, Debitorul datora către H. sumele de 7.416,79 EUR si 10.511,06 RON, că H.
a formulat cerere de admitere a creanţei, admisă de administratorul judiciar al debitorului, fiind
înscrisă în tabelul preliminar de creanţe al debitorului, înregistrat sub. nr. 586 din data de 21
februarie 2020, cu întreaga sumă solicitată.
În cadrul Adunării Creditorilor Debitorului din data de 27 octombrie 2020, H. a votat
împotriva aprobării Planului de reorganizare propus de apelant.
A apreciat ca netemeinică cererea de apel şi a făcut referire la dispoziţiile art. 139 din Legea
nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă.
Analizând cererea de confirmare a planului de reorganizare, formulată de către
administratorul judiciar, instanţa de fond a apreciat în mod corect că nu sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Apelantul critica faptul ca instanţa de fond a reţinut in mod greşit că planul de reorganizare
a fost propus peste termenul legal de 30 de zile de la publicarea în BPI a tabelului definitiv al
creanţelor, invocând un calcul greşit privind data primirii planului de reorganizare.
În susţinerea acestui motiv de apel, apelanta a susţinut că tabelul definitiv al creanţelor a fost
publicat în BPI nr. 14062 la 31 august 2020 şi că planul de reorganizare propus de administratorul
special a fost depus la secretariatul apelantului la data de 29 septembrie 2020, fiind evident că planul
de reorganizare a fost depus cu o zi mai devreme de termenul limită prevăzut de Legea nr. 85/2014.
Însă, pentru calcularea termenului de propunere a planului de reorganizare, apelantul se raportează
la o data eronată, respectiv data la care administratorul special al debitorului a depus planul de
reorganizare la secretariatul apelantului.
A făcut referire la incidenţa dispoziţiilor art. 136 din Legea nr.85/2014, iar conform
dispoziţiilor legale menţionate, rezultă că planul de reorganizare trebuie depus în termenul legal la
grefa tribunalului şi ulterior transmis celorlalţi participanţi la procedura de insolvenţă.
Or, raportat la data de înregistrare a planului de reorganizare la grefa instanţei de judecata
se calculează termenul legal de 30 zile si nu la data de înregistrare a acestuia la secretariatul
apelantului.
A solicitat să se constate că planul de reorganizare a fost propus cu încălcarea termenului
imperativ, de decădere, de 30 de zile de la publicarea în BPI a Tabelului definitiv de creanţe. Mai
mult decât atât, nici debitoarea şi nici administratorul judiciar nu au formulat o cerere de prelungire
a termenului de depunere a Planului de reorganizare, deşi aveau deschisa aceasta posibilitate. A
precizat că instanţa de fond a reţinut în mod temeinic şi legal că planul de reorganizare propus de
apelant nu respectă condiţia prevăzută de art. 139 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2014. Astfel, deşi
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prevede două categorii de creanţe defavorizate, planul de reorganizare propus nu indica
despăgubirile ce urmează a fi oferite tuturor titularilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimata
ce ar putea fi primită de creditori din distribuirea sumelor încasate in caz de faliment.
Mai mult decât atât, planul de reorganizare propus nu respectă condiţia prevăzută de art. 139
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, în sensul că tratamentul creanţelor deţinute impotriva debitorului nu
este corect si echitabil.
De asemenea, se arată în mod expres în cererea de apel că valoarea bunurilor din patrimoniul
debitorului conform rapoartelor de evaluare este de 2.006.355,63 RON, dar întreaga simulare a
distribuirilor sumelor de bani prevăzuta în planul de reorganizare este calculată în mod arbitrar si
nu raportat la valoarea stabilita prin rapoartele de evaluare.
În concluzie, având în vedere aspectele de fapt şi de drept menţionate, a solicitat respingerea
cererii de apel ca fiind neîntemeiată.
BANCA C. SA a formulat întâmpinare la apelul formulat de administratorul judiciar
Cabinet Individual de Insolvenţă B., prin care a solicitat respingerea acestuia, păstrarea sentinţei
instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.
A făcut o prezentare a situaţiei de fapt şi a precizat că administratorul judiciar prin apel a
adus critici identice cu cele ale administratorului special, acestea fiind, în principal, reprezentate, pe
de o parte de îndeplinirea condiţiilor legale a planului de reorganizare a activităţii debitoarei şi pe
de altă parte, împrejurarea că planul de reorganizare propus ar respecta tratamentul titularilor tuturor
categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în
caz de faliment.
Referitor la caracterul nefondat al motivului de apel referitor la îndeplinirea condiţiilor legale a
planului de reorganizare, a apreciat că, în mod corect a reţinut prima instanţă că nu au fost socotite
prevederile art. 132 din Legea nr. 85/2014, în temeiul cărora planul de reorganizare este propus de
administratorul judiciar până la îndeplinirea unui termen de 30 de zile de la data publicării tabelului
definitiv de creanţă, acest termen fiind încălcat.
Tabelul definitiv al creanţelor a fost publicat în BPI nr. 14062/31.08.2020, iar planul de reorganizare
a fost propus la data de 09.10.2020, aceasta fiind data depunerii planului de reorganizare la grefa
instanţei şi momentul în raport de care se analizează îndeplinirea condiţiei termenului de propunere,
în temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2014.
Singura critică a apelantului porneşte de la faptul că acesta consideră că simpla comunicare
doar către administratorul judiciar a planului de reorganizare în interiorul termenului legal ar
echivala cu o propunere în mod legal a acestuia prin depunere la grefa instanţei. Critica este
nefondată întrucât nu are nicio relevanţă împrejurarea că administratorul special a comunicat planul
de reorganizare către administratorul judiciar la data de 29.09.2020, atâta timp cât acesta nu a fost
depus în aceeaşi dată la grefa instanţei, această condiţie fiind necesară pentru constatarea legalităţii
planului de reorganizare propus. Având în vedere dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 85/2014, data
depunerii planului de reorganizare este data înregistrării acestuia la grefa tribunalului, dată care, a
fost aceea de 09.10.2020, fiind cu mult depăşit termenul de 30 de zile prevăzut de art. 132 din Legea
nr. 85/2014 de la momentul publicării în BPI a tabelului definitiv al creanţelor, respectiv data de
31.08.2020.
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Cu privire la caracterul nefondat al motivului pe apel referitor la împrejurarea că planul de
reorganizare ar prevedea tratamentul titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu
valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, criticile apelantului sunt
nefondate pentru argumentele expuse prin întâmpinarea la apelul formulat de către debitoare.
A., în calitate de administrator special al debitoarei S.C. A. SRL a formulat întâmpinare la
cererea de apel incident formulată de către creditoare Banca C. SA, prin care a solicitat respingerea
apelului ca nefondat.
În ceea ce priveşte criticile aduse aspectelor procedurale reţinute de instanţa de fond, legat de
tardivitatea depunerii planului, faţă de reţinerile primei instanţe, acest aspect va fi supus analizei
instanţei de apel sub aspectele de fond, legate de depunerea planului de reorganizare în termenul
legal ( precum şi de conţinutul acestuia).
Referitor la tardivitatea/depunerea planului în contextul întocmirii şi publicării unor tabele
definitive succesive, ca urmare a constatării de către administratorul judiciar a unor erori materiale,
reprezintă o chestiune esenţială în soluţionarea fondului cauze, şi, implicit, a apelului/apelurilor
principale - din perspectiva împrejurării că, între principiile esenţiale ce jalonează aplicarea legii
cadru în materie, legiuitorul menţionează în art. 4 pct. 2 şi pe acela vizând „acordarea unei şanse
debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire
a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare judiciară”, astfel că planul a fost depus cu
respectarea prevederilor legale.
Legat de susţinerile referitoare la neconstruirea în cadrul planului a simulării distribuirilor
cuvenite creditorilor - în caz de reorganizare, comparativ cu ipoteza falimentului,
cele referitoare la caracterul de creanţă defavorizată a creanţei Băncii C., precum şi cele dezvoltate
de apelantă în sensul că prin plan va primi mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului, în
ansamblu, critica adusă planului de reorganizare sub aspectul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) pct. D
(şi nu lit. d) cum a fost indicat în cerere), raportat la art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8512014 a
precizat că despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în
comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment au fost
determinate ţinând cont de prevederile art.159 şi art.162 din Legea 85/2014.
Conform strategiei planului de reorganizare, creanţele garantate vor beneficia de distribuiri de
sume în proporţie de 100% din totalul grupei de creanţe, distribuirea urmând a se efectua însă
eşalonat, conform programului de plăţi.
Conform art. 103 din Legea 85/2014, creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se
înscriu în tabelul definitiv până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de
administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit
prevederilor art. 61. în cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă cauza de preferinţă
se va face la un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau în tabelul 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 conform actelor din care rezulta creanţa, până la data valorificării bunului. Această
prevedere se aplică şi în cazul eşuării planului de reorganizare şi vânzării bunului în procedura de
faliment.
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Distribuirea sumelor în favoarea creditorilor recunoscuţi cu creanţe pure la data prezentului
plan se va face cu respectarea ordinii de prioritate prevăzute de lege. Creditorii diferitelor grupe în
interiorul cărora creditorii au tratament echivalent primesc nivele de recuperare mai mari decât cele
asumate în cazul falimentului şi cel mult egale cu nivelul recunoscut al creanţei în tabelul de creanţe.
Nici o grupă nu primeşte mai puţin decât în cazul falimentului.
Planul de reorganizare întocmit nu contravine dispoziţiilor Legii 85/2014 si nu îngrădeşte
dreptul creditorului garantat, aşa cum greşit a interpretat creditoarea Banca C.
Apelanta nu a votat în cadrul Adunării creditorilor din data de 25.01.2021 şi solicită vehement
intrarea societăţii în faliment şi susţine în mod clar că - în procedura falimentului - ar primi mai mult
decât la reorganizare. Însă, tocmai prin aceste afirmaţii, apelanta-creditoare nu respectă principiile
echităţii, care contrazice principiile, caracterul colectiv şi scopul prevăzut de lege: acoperirea
pasivului debitorului aflat în insolvenţă, ideea concursuală de salvare a debitorului, redresarea
eficientă şi efectivă a afacerii debitorului, aspecte care nu ar mai putea fi puse în valoare prin intrarea
în procedura falimentului a societăţii A. SRL.
De altfel, scenariul creditoarei cu privire la evenimente viitoare şi nesigure ca realizare
(creanţa ce va fi deţinută în tabelul suplimentar sau consolidat, valorificări de 100 % în procedura
de faliment) sunt total lipsite de raţionament logic, iar solicitarea insistentă a creditoarei de
deschidere a procedurii de faliment împotriva S.C. A. SRL contravine scopului insolvenţei prevăzut
de art. 2 din Legea insolvenţei.
Demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi încheierea efectivă a unor noi contracte
(în special contracte de arenda a terenurilor), va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de
numerar suplimentare, ceea ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori.
Per a contrario, falimentul ar reduce şansele de recuperare a creanţelor pentru creditori
chirografari şi ar duce la înstrăinarea patrimoniului la o valoare mult inferioară faţă de valoarea reală
a acestuia.
Votarea planului şi demararea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor
să satisfacă interesele tuturor creditorilor, precum şi interesele debitoarei care îşi continuă
activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente.
Aşa cum rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în procedură, bunurile societăţii A. SRL
sunt în sumă de 2.006.355,63 lei. în scopul determinării valorii de lichidare, în literatura de
specialitate se prevede că valoarea de lichidare este realizată prin aplicarea unui procent de 75% din
valoarea de piaţă a bunurilor, rezultând astfel o valoare de 1.504.766 lei (2.006.355,63 lei x 75% =
1.504.766 lei). Aceasta este valoarea de lichidare ce poate fi obţinută prin procedura de vânzare
forţată, aşa cum este procedura falimentului însă, această valoare va fi diminuată cu valoarea totală
a cheltuielilor prioritare de procedură (onorariu lichidator judiciar, cheltuieli de conservare şi de
pază a bunurilor, cheltuieli de publicitate, de depozitare, cheltuieli cu asigurările, plata a 2% către
UNPIR, alte cheltuieli de procedură), cheltuieli care au fost estimate la o sumă de 164.766 lei.
În planul de reorganizare, a estimat că suma de 1.340.000 lei va fi distribuită creditorilor
garantaţi, iar salariaţii şi creditorii chirografari - în caz de faliment - vor primi 0 (zero) lei. Însă, în
varianta reorganizării, creditorii salariaţi vor fi despăgubiţi cu suma de 1.055 lei din suma de 2.637
lei, ceea ce reprezintă 40% din creanţa grupei salariaţilor înscrisă în tabelul definitiv, iar creditorii
chirografari vor fi despăgubiţi cu suma de 936.489,83 lei din suma de 2.341.224,57 lei, sumă ce
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reprezintă 40% din creanţa înscrisă în tabelul definitiv. Aceste aspecte au fost tratate în Anexa 2 Program de plăţi - a Planului de reorganizare. Conform capitolului 5, în baza raportului de evaluare,
s-a estimat valoarea creanţelor ce vor fi achitate în caz de faliment şi s-a stabilit valoarea
despăgubirilor creanţelor defavorizate ce sunt de 40% din valoarea creanţelor înscrise în tabelul
definitiv, despăgubiri ce vor fi achitate în comparaţie cu valoarea primită în cazul falimentului.
Susţineri pentru respingerea apelului incident, singura condiţie de fond a apelului incident,
stabilită de legiuitor, este ca prin intermediul acestuia partea să tindă la schimbarea hotărârii primei
instanţe, nefăcându-se nicio distincţie după cum aspectele ce se doresc a fi modificate au fost sau
nu atacate de cealaltă parte prin apelul principal şi a făcut referire la decizia nr. 1399 din 20 aprilie
2018 pronunţată de ICCJ.
A menţionat că se limitează în mod drastic cazurile în care instituţia apelului incident poate fi
utilizată în practică. Mai mult, pare să ignore multitudinea situaţiilor în care nu există interesul
ambelor părţi de a formula o cale de atac împotriva aceluiaşi capăt de cerere, ci din contră, interesul
fiecărei părţi se naşte cu privire la capete de cerere distincte. Deşi este mai rar întâlnit în practică,
apelul incident este menit să asigure posibilitatea părţii ca, deşi iniţial a decis să nu mai atace
hotărârea instanţei, să revină totuşi asupra deciziei în cazul în care partea adversă atacă hotărârea.
Obiectivul urmărit prin instituirea dreptului părţii de a declara apel incident vizează punerea la
dispoziţia acesteia a unui mijloc procesual prin care să solicite şi ea reformarea hotărârii primei
instanţe dacă aceasta e atacată cu apel de cealaltă parte, în două situaţii. În sens contrar, practica
judiciară a fost de părere că apelul incident este admisibil doar în cazul în care priveşte aspecte
asupra cărora planează deja riscul reformării ca urmare a învestirii instanţei cu analiza lor prin apelul
principal. încadrarea apelului incident în limitele devolutive ale celui principal devine astfel o
condiţie suplimentară celor prevăzute de lege.
Faţă de argumentele expuse, a apreciat că apelul incident formulat de intimata Banca C. este
nefondat, chiar dacă sub invocarea dispoziţiilor art. 461 alin. (2) Cod procedură civilă, solicită
instanţei de apel înlăturarea unor considerente din sentinţa apelată, cu menţinerea acesteia, având în
vedere motivele apelurilor principale în cauză.
Analizând apelurile formulate, prin prisma actelor și lucrărilor dosarului și a motivelor de
apel invocate, Curtea constată următoarele:
Norma relevantă în soluţionarea apelurilor formulate de administratorul special precum şi de
administratorul judiciar sunt reprezentate de dispoziţiile art.136 din Legea nr.85/2014.
Din cuprinsul disp. art.136 din Legea nr.85/2014 reiese obligaţia de a comunica câte o copie
a planului propus debitorului insolvent prin administratorul special, administratorul judiciar şi
comitetul creditorilor, după ce o copie a acestuia a fost depusă la grefa tribunalului. Rezultă din
cuprinsul acestui text până la evidenţă că o copie a planului de reorganizare se depune la grefa
tribunalului în termenul prevăzut de disp. art.132 alin. 1 lit. a) din Legea nr.85/2014. În acest mod
se realizează publicitatea planului de reorganizare, acesta devenind public prin depunerea copiei la
grefa tribunalului, putând astfel fi consultat de orice persoană interesată – de creditori spre exemplu
– cărora nu li se comunică o copie a planului.
De altfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat H.P. nr.72/15.10.2018 în care a dat o
dezlegare pentru o chestiune similară privind depunerea cererilor de creanţă la grefa tribunalului sau
la administratorul judiciar. Astfel, prin această hotărâre preliminară instanţa supremă a statuat că
depunerea cererii de creanţă la administratorul judiciar are doar rol de informare a acestuia,
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facilitând verificarea creanţelor cu celeritate, însă nu suplineşte obligaţia creditorilor de a depune
cererile la tribunal, dată în funcţie de care se verifică depunere acestora în termen. Pentru identitate
de raţiune dezlegarea dată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privitoare la depunerea cererilor
de admitere a creanţelor se impune cu prisosinţă şi în cazul depunerii planului de reorganizare la
grefa tribunalului, dată în funcţie de care se verifică depunerea în termen.
Or, în considerarea celor ce preced, Curtea constată că judecătorul sindic a procedat la o justă
dezlegare a normelor relevante, constatând că planul de reorganizare nu a fost depus în termenul
prevăzut de legiuitor dând astfel relevanţă prevederilor art.132 alin. 5 din Legea nr. 85/2014
privitoare la decăderea din dreptul de a propune un plan de reorganizare şi, ca urmare, trecerea în
faliment.
Raportat la apelul incident declarat de creditorul Banca C., Curtea urmează a-l respinge în condiţiile
în care acesta solicita analizarea pe fond a planului de reorganizare propus, cu privire la aspectele
criticate în apelul incident, cu procedarea la înlocuirea corespunzătoare a considerentelor
judecătorului sindic. Or, în cazul în care planul de reorganizare nu a fost depus în termen operează
sancţiunea decăderii, neimpunându-se a se analiza conţinutul acestuia.
Faţă de cele de preced, cum judecătorul sindic a dat o justă dezlegare a normei incidente – art.136
din Legea nr.85/2014 – referitoare la depunerea în termen a planului de reorganizare la grefa
tribunalului şi nu la administratorul judiciar, în considerarea disp. art. 480 Cod procedură civilă,
Curtea va respinge apelurile formulate ca nefondate.

7. Art.1203 din Codul civil de la 1965 (art.329 din Noul Cod de procedură civilă). Art.138
alin.1 din Legea nr.85/2006 (art.169 din Legea nr.85/2014). Judecătorul sindic poate
proceda la stabilirea răspunderii materiale a persoanelor responsabile de prejudiciul
rămas neacoperit al debitorului persoană juridică în procedura insolvenţei bazânduse, ca şi mijloc de probă, pe raportul cauzal întocmit de administratorul judiciar şi
folosind prezumţiile judecătoreşti în ce priveşte îndeplinirea condiţiilor necesare
angajării răspunderii delictuale.
Rezumat:
Referitor la faptul că soluţia judecătorului sindic se bazează pe prezumţii, curtea reţine că
dispoziţiile Codului civil de la 1865, în speţă dispoziţiile art.1203 ce nu au fost abrogate la intrarea
în vigoare a noului Cod civil, producând efecte până la intrarea în vigoare a Legii nr.134/2010
privind Noul Cod procedură civilă (a se vedea dispoziţiile art.230 din Legea nr.71/2011)
reglementează prezumţiile simple. Aceste prezumţii sunt definite de dispoziţiile art.1203 Vechiul
Cod civil, ca fiind lăsate la luminile şi înțelepciunea magistratului; acestea trebuie să aibă
greutatea şi puterea de a naşte probabilitatea.
În cauza dedusă judecăţii judecătorul sindic, bazându-se pe conţinutul raportului întocmit de
practicianul în insolvenţă privind cauzele ce au determinat insolvența debitoarei SC X SRL a reţinut
că pârâta se face culpabilă de săvârşirea faptelor ilicite reglementate de dispoziţiile art.138 alin. 1
lit. a, b, c, d şi e din Legea nr.85/2006, legătura de cauzalitate între faptele ilicite descrise şi
insolvența debitoarei fiind evidentă, prejudiciul constând în creanțele neacoperite ale creditorilor
în cursul procedurii falimentului.

157

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

Curtea reţine că raportul întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu dispoziţiile
art.59 din Legea nr.85/2006, în calitate de participant la procedura insolvenţei, are greutatea şi
puterea de a naşte probabilitatea faptelor reţinute de judecătorul sindic în lipsa unor probe contrare
pe care să le propună şi să le administreze pârâta în faţa judecătorului sindic.
În concluzie, Curtea reţine că judecătorul sindic a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor
art.1203 Vechiul Cod civil, raportându-se la raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.59
din Legea nr.85/2006 în ce priveşte săvârşirea faptelor ilicite prev. de art.138 alin. 1 lit. a – e din
Legea nr.85/2006, fiind evidentă legătura de cauzalitate între aceste fapte şi insolvența debitoarei
prin crearea subsecventă a prejudiciului în patrimoniul creditorilor neîndestulaţi în procedura
falimentului.
(Decizia nr.282/16.09.2021, Dosar nr.8710/86/2012/a1*)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Suceava, la data de 23.10.2014 reclamanta
P.I.I. a chemat în judecată pe pârâta M.I.C., fost administrator statutar al debitoarei SC X SRL,
solicitând ca în temeiul art.138 alin 1 din Legea nr. 85/2006, pe baza probelor ce se vor administra
prin hotărârea ce o va pronunţa instanţa să dispună:
admiterea cererii de angajare a răspunderii patrimoniale formulată de către lichidatorul
judiciar P.I.I., și pe cale de consecință:
- obligarea pârâtei M.I.C. la plata sumei de 998.679,79 lei reprezentând pasivul debitoarei
SC X SRL rămas nerecuperat;
Prin sentinţa nr.145 din 23 martie 2021 Tribunalul Suceava – secţia a II a civilă a admis
cererea având ca obiect „antrenarea răspunderii materiale”, formulată de reclamanta P.I.I. Şcheia lichidatorul judiciar al S.C. X SRL, împotriva pârâtei M.I.C.
-

A obligat pârâta M.I.C. să plătească în contul debitoarei S.C. X S.R.L. suma de 987.237,92
lei, constând în pasivul neacoperit al acesteia potrivit tabelului definitiv consolidat actualizat nr.2 al
creanțelor împotriva averii debitorului, înregistrat sub nr. 199/8710 din 08.10.2020.
Executarea silită împotriva pârâtei se va face potrivit dispozițiilor Codului de Procedură
Civilă, cu excepția cazurilor când prin lege se dispune altfel.
Sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, în temeiul tabelului definitiv actualizat nr. 2 al
creanțelor, pus la dispoziția sa de practicianul în insolvență.
Pentru a hotărî astfel judecătorul sindic a reţinut prevederile art.138 al. 1 din Legea
nr.85/2006. Fiind vorba despre o răspundere delictuală, înseamnă că pentru a fi angajată, trebuie
îndeplinite condițiile generale ale răspunderii civile delictuale, care reies din art. 998-999 Cod civil
(fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate și culpa) condiții care au în această situație unele
conotații speciale și anume: faptele enumerate în dispozițiile art.138 din Legea nr.85/2006 trebuie
să fi cauzat ajungerea debitoarei în stare de insolvență.
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Pentru a fi atrasă răspunderea patrimonială a membrilor organelor de conducere ale unei
societăți supuse procedurii colective, trebuie să se dovedească atât săvârșirea de către pârâți a
faptelor reclamate cât și legătura de cauzalitate dintre acestea și intrarea societății în insolvență.
Astfel, în ceea ce priveşte fapta ilicită constată că pârâta M.I.C., în calitate de administrator
al debitoarei S.C. X SRL, a folosit bunurile sau creditul societății debitoare în folos propriu sau al
altei persoane; a efectuat acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei juridice; a
dispus în interes personal continuarea unei activități care ducea în mod vădit persoana juridică la
încetarea de plăţi; a ţinut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu
a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea şi a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei
juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia, fapte pentru care poate fi atrasă răspunderea sa
potrivit art. 138 alin. (1) lit. a, b, c, d şi e din Legea nr. 85/2006.
Fapta de a fi folosit bunurile sau creditul societății debitoare în folos propriu sau al altei
persoane rezultă din aceea că pârâta, deşi încă din anul 2009 avea potrivit evidenţelor contabile
(bilanţ) creanţe de încasat în valoarea de 187.753 lei, nu a făcut nici un demers pentru încasarea lor,
lăsând ca dreptul la acţiune împotriva debitorilor săi să se prescrie, astfel că după deschiderea
procedurii insolvenţei administratorul / lichidatorul judiciar nu a mai putut recupera cea mai mare
parte din aceste creanţe. Consideră că pârâta a procedat în acest fel întrucât fie a încasat creanţele
fără să le înregistreze în evidenţele societăţii, sumele de bani fiind folosite în interes propriu, fie nu
a încasat aceste creanţe cu scopul de a profita de sumele aferente debitorii săi. Oricare ar fi motivul
pentru care nu au fost încasate creanţele, fapta acesteia se încadrează în prevederile art. 138 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 85/2006.
Referitor la fapta de a fi efectuat acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei
juridice, ce este prevăzută de 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, constată că pârâta a emis
pentru clientul „PF M.I.C.”, adică pentru sine ca persoană fizică autorizată, mai multe facturi fără o
bază contractuală şi în conţinutul cărora se menţionează denumirea generică „prestări servicii”, fără
a detalia serviciile concrete ce au fost prestate şi fără a fi justificate prin documente legale,
operaţiune ce apreciază că a fost fictiv făcută cu scopul de a deturna activul S.C. X SRL spre „PF
M.I.C.”. Astfel, pârâta a efectuat operaţiuni în interes personal, ca persoană fizică autorizată, sub
acoperea persoanei juridice, debitoare în cauză.
De asemenea, constată că pârâta a dispus în interes personal continuarea unei activități care
ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, faptă prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 85/2006. În acest sens se are în vedere, în primul rând, că deşi după cum rezultă din
raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ajungerii debitorului în insolvenţă şi documentele
contabile aferente anilor 2009-2011 debitoarea în ultimii 2 ani (2010 şi 2011) nu a desfăşurat
activitate, neobţinând nici un fel de venituri şi la sfârşitul anului 2009 a avut o pierdere de 37.974
lei raportat la o cifră de afaceri de 331.609 lei, iar datoriile totale au ajuns la 587.064 lei, nu a
solicitat aşa cum prevede art. 27 din Legea nr. 85/2006 să fie supusă dispozițiilor acestei legi, ci pur
şi simplu fără nici o justificare a încetat să desfăşoare orice activitate în numele şi în beneficiul
societăţii debitoare, neîncasând ca urmare creanţele şi neplătindu-şi datoriile, ceea ce a dus la
încetarea de plăţi.
Cu privire la fapta de a fi ţinut o contabilitate fictivă ori de a fi făcut să dispară unele
documente contabile sau de a nu fi ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, faptă prevăzută de
art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, constată că aşa cum reiese din raportul asupra cauzelor
şi condițiile ajungerii debitorului în insolvenţă: o mare parte din documentele contabile ale
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debitoarei sunt nesemnate şi neștampilate; s-au înregistrat operațiuni contabile fără a avea la bază
documente justificative legal întocmite. Drept urmare, din toate elementele, ce reies din
documentele contabile anexate, rezultă fără dubiu că pârâta, în calitate de administrator statutar al
debitoarei, nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, a ascuns sau nu a întocmit acte
contabile, ţinând practic o contabilitate fictivă, faptă pentru care potrivit art.138 alin. (1) lit. d) din
Legea nr. 85/2006 se impune atragerea răspunderii materiale a pârâtei.
În final, consideră că pârâta se face vinovată şi de fapta de a fi deturnat sau a ascuns o parte
din activul persoanei juridice ori ar fi mărit în mod fictiv pasivul acesteia, faptă ce reiese din aceea
că, aceasta nu a prezentat lista debitorilor săi neîncasați, ascunzând în acest fel o parte din activul
său, a scos în mod nejustificat din evidențele şi patrimoniul său echipamente în valoare de 14.081
lei, nu a prezentat destinația şi beneficiarul plăţilor în avans în sumă de 72.484,99 lei, fapt ce
echivalează cu o ascundere a activului sau mărirea în mod fictiv a pasivului său, în acest din urmă
caz prin înregistrarea unui sume care efectiv nu era datorată; nu a prezentat documente justificative
cu privire la semnificația sumei de 8.304,20 lei trecută în contul 231 privind activele imobilizate,
ceea ce înseamnă că a ascuns modul de utilizare a activului societății, respectiv a sumelor de bani
cheltuite.
În consecință, constată că pârâta se face vinovată şi de săvârşirea faptei prevăzute de art.138
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, de a fi deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei juridice
ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia.
Prejudiciul produs societății debitoare şi implicit creditorilor acesteia este în sumă 987.237,92
lei, constând în pasivul neacoperit al acesteia potrivit tabelului definitiv consolidat actualizat nr. 2
al creanțelor împotriva averii debitorului, înregistrat sub nr. 199/8710 din 08.10.2020.
Acest prejudiciu este consecinţa directă, nemijlocită a faptelor pârâtei, a folosit bunurile şi
creditele debitoarei numai în interesul acestei, în interes personal sau al altei persoane, nu ar fi făcut
acte de comerţ sub acoperirea persoanei juridice, ar fi ţinut contabilitatea în conformitate cu legea,
nu ar fi deturnat sau ascuns o parte din activ sau a mărit pasivul acesteia în mod fictiv sau ar fi
solicitat imediat ce a ajuns în încetare de plăţi aplicarea Legii nr. 85/2006, probabil prejudiciul în
sumă de 987.237,92 lei nu s-a fi produs. Drept urmare constată că este dată legătura de cauzalitate
dintre faptele prevăzute de 138 alin. (1) lit. a, b, c, d şi e din Legea nr. 85/2006 şi prejudiciul produs
debitoarei şi creditorilor acesteia în sumă de 987.237,92 lei.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta M.I.C., prin încheierea din 10 iunie 2021
fiind declarat recurs.
Prin cererea de apel a solicitat instanţei, să constate că, în prezenta cauză este dată excepţia
prescripţiei, excepţie care solicită să fie admisă. Să se admită excepţia prescripţiei cererii de atragere
a răspunderii patrimoniale şi, pe cale de consecinţă, respingerea cererii ca fiind prescrisă, în temeiul
art. 139 din Legea nr. 85/2006 şi admiterea prezentului apel cu obligarea reclamantei la plata
cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. Pe fondul cauzei, solicită respingerea cererii
de atragere a răspunderii patrimoniale ca nefondată şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de
judecată ocazionate de prezentul litigiu .
În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei cererii de angajare a răspunderii patrimoniale, arată
că potrivit art.139 din Legea nr. 85/2006 „acţiunea prevăzută la art.138 se prescrie în termen de 3
ani. Prescripţia începe sa curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută de persoana
care a cauzat apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai târziu de 2 ani de la data pronunţării deschiderii
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procedurii”. Textul de lege mat sus citat instituie, în mod cumulativ, două termene de care trebuie
să se ţină cont atunci când se analizează prescrierea dreptului la acţiune, respectiv de un termen de
prescripţie de 3 ani, care începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută
persoana care a cauzat apariţia stării de insolvenţă şi un termen de prescripţie de 2 ani, care începe
să curgă de la data pronunţării deschiderii procedurii insolvenţei. În speţă, cererea de angajare a
răspunderii este formulată cu depăşirea termenului de prescripţie de 3 ani. Chiar dacă persoana sau
persoanele care au cauzat starea de insolvenţă nu au fost cunoscute de către persoanele cu vocaţie
la promovarea acţiunii în răspundere, termenul începe să curgă din momentul în care aceştia trebuiau
să cunoască persoanele responsabile. Se instituie aşadar o obligaţie activă în sarcina acestor
persoane – administratorului / lichidatorului judiciar şi creditorilor - aceea de a identifica persoanele
responsabile de ajungerea debitorului în stare de insolvenţă.
Reclamanta a putut lua cunoştinţă despre faptul că administratorul nu a depus (aşa cum
susţine) documentele contabile la dosarul de insolvenţă cu mai mult de 3 ani înaintea promovării
cererii. În raportul de activitate al administratorului judiciar, înregistrat la dosarul de insolvenţă şi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, se menţionează faptul ca ,nu s-a putut întocmi
raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei
deoarece nu au fost predate documentele contabile solicitate prin notificarea de deschidere a
procedurii. Aceleaşi menţiuni privind nedepunerea actelor contabile se regăsesc în majoritatea
rapoartelor de activitate privind cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă, se menţionează
ca nu au fost identificate persoane cărora să le fie imputată starea de insolvenţă a debitoarei, acesta
fiind generată de factori obiectivi. Raportul de Cauze şi împrejurări este documentul pe baza căruia
se apreciază cine se face vinovat de starea de insolvenţă a debitoarei, precum şi faptele pentru care
se poate atrage răspunderea (prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006), ori în cazul de faţă existau
aceste elemente concrete care să permită, sub aspect principial, cunoaşterea persoanei responsabile
de nedepunerea documentelor contabile.
Din analiza documentelor menţionate, rezultă că existau date privind persoana responsabilă,
încă din data de când a fost înregistrat la dosarul cauzei primul raport de activitate al
administratorului judiciar. Analizând cererea de angajare a răspunderii formulată de creditorul
majoritar, având în vedere dispoziţiile art.138 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic a reţinut că
potrivit dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, poate dispune ca o parte din pasivul debitorului
persoană juridică ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de către membrii organelor de
supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat
starea de insolvenţă a debitorului.
În mod greşit a fost admisă cererea de angajare a răspunderii patrimoniale. Instanţa de fond a
admis cererea de angajare a răspunderii patrimoniale, fundamentându-şi convingerile pe
următoarele argumente:
sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege pentru antrenarea răspunderii
patrimoniale ale pârâtei;
- răspunderea poate fi angajată pentru întreg pasivul debitoarei;
În mod greşit instanţa de fond a apreciat că sunt întrunite condiţiile pentru angajarea
răspunderii patrimoniale. Natura juridică a răspunderii patrimoniale a administratorilor angajată
potrivit art. 138 din Legea nr. 85/2006 este aceea a unei răspunderi speciale care împrumută - ca
regulă caracteristicile răspunderii civile delictuale. Fiind vorba de o răspundere delictuală înseamnă
ca sunt necesare a fi îndeplinite, în mod cumulativ, condiţiile generale ale răspunderii civile
-
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delictuale care reies din prevederile art. 998-999 Cod Civil (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de
cauzalitate şi vinovăţia).
Instanţa de fond a reţinut existenţa a doua prezumţii a căror simplă coroborare, fără
administrarea altor probe, au condus la atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtei, în calitate de
administrator; în condiţiile în care evidenţa contabilă nu a fost ţinută sau nu a fost ţinută în
conformitate cu legea, se instituie prezumţia de culpa întrucât corecta ţinere a registrelor este o
obligaţie stabilită în sarcina administratorilor.
În condiţiile neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea, se prezuma existenţa unui raport
de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. Prin urmare, decizia instanţei de fond se întemeiază
exclusiv pe simple supoziţii şi presupuneri, fără a fi justificată în mod pertinent măcar vreuna din
condiţiile prevăzute de lege pentru atragerea răspunderii patrimoniale şi fără a fi administrată vreo
probă care să vină în sprijinul acestor prezumţii.
Chiar şi în această situaţie, prezumţia este relativă şi generală şi trebuie completată cu probe
administrate nemijlocit în instanţa care să dovedească raportul de cauzalitate dintre faptă şi
prejudiciu, cu atât mai mult cu cât recurenta pârâtă a invocat ca nu s-a dovedit săvârşirea acestor
fapte.
Astfel cum a mai arătat, nu poate fi reţinută vreo culpă în sarcina reczrentei în ceea ce priveşte
împrejurarea că documentele contabile ale debitoarei nu au fost depuse la dosarul de insolvenţa, atât
timp cât acestea au fost predate. În aceste condiţii, nu poate fi reţinută îndeplinirea condiţiei privind
vinovăţia persoanei vizate de cererea de antrenare a răspunderii.
În privinţa naturii juridice a răspunderii reglementate de textul de lege mai sus citat, doctrina
de specialitate s-a pronunţat în mod constat în sensul că: „răspunderea reglementată de art.138 din
lege este o răspundere faţă de debitorul persoană juridică, iar nu faţă de creditori”.
Prejudiciul în dauna debitorului falit şi reparat de administrator poate fi inegal cu prejudiciul
creditorilor şi nu se confundă cu acesta. Administratorul nu răspunde faţă de creditori, deoarece, aşa
cum arată şi art.140 din Legea nr. 85/2006, sumele obţinute prin antrenarea răspunderii derivate din
art. 138 intră în averea debitorului şi sunt destinate acoperirii pasivului, iar nu plăţii creditorilor,
decât indirect.
În consecinţă, judecătorul sindic a calificat în mod eronat natura juridică a răspunderii
reglementate de art. 138 din Legea nr. 85/2006, în sensul că a obligat pârâta la plata întregului pasiv
social al debitoarei, în contextul în care, potrivit textului mai sus citat, persoanele vinovate pot fi
obligate la suportarea unei părţi a pasivului social, respectiv numai a acelei părţi care este în legătură
de cauzalitate directă cu prejudiciul produs societăţii debitoare prin faptele ilicite săvârşite.
Prin întâmpinare, intimata P.I.I. – lichidator judiciar al SC X SRL a solicitat respingerea
apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei judecătorului sindic ca legală şi temeinică.
În motivare a arătat că sentinţa este lovită de nulitate întrucât au fost încălcate prevederile art.
470, alin. 1, pct.2 şi alin. 3 din Cod procedură civilă.
În situaţia în care se va respinge excepţia invocată mai sus, să se dispună respingerea apelului
ca neîntemeiat, avându-se în vedere că prin probatoriul administrat s-a reţinut că pârâta se face
vinovată de săvârşirea faptelor prevăzute de art. 138, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 85/2006.

162

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

Încă din anul 2009 avea potrivit evidenţelor contabile creanţe de încasat în valoare de 187.753 lei
nu a făcut niciun demers pentru încasarea lor, lăsând ca dreptul la acţiune împotriva debitorilor săi
să se prescrie, astfel că după deschiderea procedurii insolvenţei, lichidatorul judiciar P.I.I. nu a mai
putut recupera aceste creanţe.
Pârâta a procedat în acest fel întrucât fie a încasat creanţele, fără să le înregistreze în evidenţele
societăţii, sumele de bani fiind folosite în interes propriu, fie nu a încasat aceste creanţe cu scopul
de a profita de sumele aferente debitorii săi şi oricare ar fi fost motivul pentru care nu au fost încasate
creanţele fapta pârâtei se încadrează în prevederile art. 138, alin. l, litera a) din Legea nr. 85/2006.
Referitor la fapta de a fi efectuat acte de comerţ în interes personal sub acoperirea persoanei
juridice, vă rugăm să binevoiţi a avea în vedere că instanţa în mod corect a constatat că pârâta a
emis pentru PFA M.I.C. adică pentru sine ca PFA mai multe facturi, fără a avea o bază contractuală
şi în conţinutul cărora se menţionează denumirea generică „prestări servicii”, fără a detalia serviciile
concrete ce au fost prestate şi fără a fi justificate prin documente legale, operaţiune ce este în mod
evident fictivă cu scopul de a deturna activul debitoarei S.C. X SRL.
De asemenea, pârâta a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod
vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, faptă prevăzută la art. 138, alin.1, litera c) din Legea nr.
85/2006.
Solicită să se constate faptul că lichidatorul judiciar P.I.I. a constatat că una din cauzele
insolvenţei survenite în cazul debitoarei S.C. X S.R.L. este reprezentată şi de ținerea unei
contabilități fictive şi neconforme cu legislaţia în vigoare, pârâta făcându-se vinovată de săvârşirea
faptelor prevăzute la art. 138, alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006.
Analizând recursul, prin prisma motivelor invocate, curtea a constatată că acesta este
nefondat, pentru următoarele considerente:
Prin petiţia de recurs recurenta a invocat excepţia prescripţiei acţiunii reglementate de disp.
art.138 din Legea nr.85/2006. Curtea observă că pârâta a invocat excepţia prescripţiei dreptului
material la acţiune pentru prima dată în faţa instanţei de recurs, or, în conformitate cu dispoziţiile
art.2512 Cod civil „Prescripţia poate fi opusă numai de cel în folosul căruia curge, personal sau
prin reprezentant, şi fără a fi ţinut să producă vreun titlu contrar ori să fi fost de bună-credinţă. (2)
Organul de jurisdicţie competent nu poate aplica prescripţia din oficiu. (3) Dispoziţiile prezentului
articol sunt aplicabile chiar dacă invocarea prescripţiei ar fi în interesul statului sau al unităţilor
sale administrativ-teritoriale”.
În consecinţă, instanţa de recurs a constatat că pârâta – recurentă este decăzută din dreptul de
a invoca excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune în considerarea celor ce preced, în
condiţiile în care nu a invocat această excepţie prin întâmpinare sau cel mai târziu la primul termen
de judecată la care părţile au fost legal citate.
Pe fondul cererii de recurs curtea a reţinut că recurenta critică greşita aplicare a dispoziţiilor
art.138 din Legea nr.85/2006 de către judecătorul sindic, arătând că soluţia judecătorului sindic se
bazează pe simple supoziții şi prezumții şi că, în raport de dispoziţiile legale anterior citate, într-o
acţiune în răspundere patrimonială motivele de recurs pot fi încadrate în prev. art.304 pct. 9 Vechiul
Cod procedură civilă.
Referitor la faptul că soluţia judecătorului sindic se bazează pe prezumţii, curtea a reţinut că
dispoziţiile Codului civil de la 1865, în speţă dispoziţiile art.1203 ce nu au fost abrogate la intrarea
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în vigoare a noului Cod civil, producând efecte până la intrarea în vigoare a Legii nr.134/2010
privind Noul Cod procedură civilă (a se vedea dispoziţiile art.230 din Legea nr.71/2011)
reglementează prezumţiile simple. Aceste prezumţii sunt definite de dispoziţiile art.1203 Vechiul
Cod civil, ca fiind lăsate la luminile şi înțelepciunea magistratului; acestea trebuie să aibă greutatea
şi puterea de a naşte probabilitatea.
În cauza dedusă judecăţii judecătorul sindic, bazându-se pe conţinutul raportului întocmit de
practicianul în insolvenţă privind cauzele ce au determinat insolvența debitoarei SC X SRL a reţinut
că pârâta se face culpabilă de săvârşirea faptelor ilicite reglementate de dispoziţiile art.138 alin. 1
lit. a, b, c, d şi e din Legea nr.85/2006, legătura de cauzalitate între faptele ilicite descrise şi
insolvența debitoarei fiind evidentă, prejudiciul constând în creanțele neacoperite ale creditorilor în
cursul procedurii falimentului.
Curtea a reţinut că raportul întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu dispoziţiile
art.59 din Legea nr.85/2006, în calitate de participant la procedura insolvenţei, are greutatea şi
puterea de a naşte probabilitatea faptelor reţinute de judecătorul sindic în lipsa unor probe contrare
pe care să le propună şi să le administreze pârâta în faţa judecătorului sindic.
În concluzie, curtea a reţinut că judecătorul sindic a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor
art.1203 Vechiul Cod civil, raportându-se la raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.59
din Legea nr.85/2006 în ce priveşte săvârşirea faptelor ilicite prev. de art.138 alin. 1 lit. a – e din
Legea nr.85/2006, fiind evidentă legătura de cauzalitate între aceste fapte şi insolvența debitoarei
prin crearea subsecventă a prejudiciului în patrimoniul creditorilor neîndestulaţi în procedura
falimentului.
Referitor la critica referitoare la aplicarea greşită a dispoziţiilor art.138 alin. 1 din Legea nr.
85/2006 privitoare la faptul că doar „o parte din pasivul debitorului poate fi suportat de persoanele
responsabile, curtea a reţinut că în mod unanim s-a stabilit jurisprudențial şi doctrinar că judecătorul
sindic poate dispune ca pasivul rămas neacoperit poate fi pus în sarcina personală a persoanelor
responsabile. Această interpretare s-a impus în condiţiile în care legiuitorul a avut în vedere atunci
când a folosit sintagma „o parte a pasivului”, pasivul rămas neacoperit, prezumând că lichidarea
debitorului aduce o acoperire măcar în parte a masei credale. Or, în condiţiile în care persoanele
responsabile ascund sau deturnează activele debitorului nu pot avea loc acte de lichidare, persoanele
responsabile fiind ținute a suporta întreg pasivul, în circumstanţele în care insolvența a fost cauzată
prin faptele ilicite reglementate de dispoziţiile art.138 din Legea nr-85/2006.
Faţă de cele ce preced, curtea a reţinut că în cauză nu este dat motivul de modificare a hotărârii
reglementat de dispoziţiile art.304 pct. 9 Vechiul Cod procedură civilă (greşita interpretare şi
aplicare a prevederilor art.138 din Legea nr.-85/2006), astfel că, în temeiul art.312 alin. 1 Vechiul
Cod procedură civilă, a respins recursul ca nefondat.

8. Procedura insolvenţei. Numirea unui nou membru al comitetului creditorilor. Art.16
din Legea nr.85/2014
Rezumat:
Din interpretarea gramaticală şi sistematică a dispoziţiilor art.16 alin.1, 4, 5 din Legea
nr.85/2014, rezultă că, în cazul numirii membrilor comitetului creditorilor de către adunarea
creditorilor, în situaţia în care o parte din locuri se vacantează, din diverse motive, judecătorul
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sindic va consemna, prin încheiere, modificarea componenţei comitetului, la propunerea
administratorului judiciar sau a celorlalţi membri. Ulterior, la prima şedinţă a adunării
creditorilor, aceştia pot alege alţi creditori pentru locurile vacante, în condiţiile art. 16 alin. 4 din
lege, ori, dacă nu se obţine majoritatea necesară, se vor menţine membrii desemnaţi de judecătorul
sindic.
(Decizia nr.316/17.09.2021, Dosar nr.8678/86/2010/a21)

Hotărârea:
Prin încheierea din 24 mai 2021, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă a desemnat
comitetul creditorilor debitoarei S.C. X S.R.L. în următoarea componenţă: D.G.R.F.P. – preşedinte,
S.M.– membru, S.C. E.ON Energie România S.A.; a respins, ca prematur introdusă, cererea
formulată de către administratorul special al debitoarei, privind sesizarea judecătorului sindic, în
vederea înlocuirii lichidatorului judiciar; a fixat termen pentru continuarea procedurii la data de 28
iunie 2021, ora 9:00.
Împotriva acestei încheieri a declarat recurs creditoarea S.C. Y S.A. Jilava, solicitând
admiterea recursului, modificarea încheierii recurate şi admiterea cererii de completare şi
confirmare a componenţei comitetului creditorilor debitoarei X S.R.L.
După o scurtă prezentare a situaţiei de fapt, recurenta, făcând referire la dispoziţiile art. 12
şi 16 alin. 1-5 din Legea nr. 85/2006, arată că, din interpretarea acestora rezultă că încheierea
judecătorului sindic este nelegală, din mai multe puncte de vedere.
În primul rând, conform art. 16 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2006, judecătorul-sindic are atribuţia
de a desemna un comitet al creditorilor numai iniţial, ulterior deschiderii procedurii şi întocmirii
tabelului preliminar de creanţe.
Judecătorul-sindic, ulterior desemnării iniţiale a comitetului creditorilor, nu mai are pe
parcursul procedurii atribuţia de alegere/desemnare a unui alt comitet al creditorilor, această
atribuţie revenind adunării creditorilor, conform art. 16 alin. 4 din Legea 85/2006.
În cauză, prin hotărârea adunării creditorilor din 24.05.2011 s-a dispus constituirea
comitetului creditorilor, în condiţiile prevăzute de art. 16 din Legea 86/2006, astfel:
- Banca Comercială Română S.A. - preşedinte şi membru;
- V.S. S.R.L. – membru;
- Y S.R.L. – membru;
Prin desemnarea membrilor comitetului creditorilor în componenţa care presupune
excluderea recurentei şi înlocuirea cu creditorul E.ON Energie România S.A., judecătorul-sindic a
depăşit atribuţiile şi a încălcat voinţa creditorilor exprimată în mod legal prin hotărârea adunării
creditorilor din 24.05.2011.
Prin cererea formulată, recurenta a solicitat completarea şi confirmarea componenţei
comitetului creditorilor debitoarei X S.R.L., după cum urmează:
1. S.M.I. - membru şi preşedinte - categoria creanţelor garantate - procent 84% - valoare
creanţă – 22.453.774,37 lei;
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2. D.G.R.P.F. Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava categoria
creanţelor bugetare - procent 3,67% - valoare creanţă – 977.736 lei;
3. Y S.A. - categoria creanţelor chirografare - procent 5,17% - valoare creanţă –
1.375.897,14 lei.
Această cerere a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 16 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 şi a avut
în vedere faptul că societatea V., care făcea iniţial parte din compunerea comitetului creditorilor, a
fost radiată.
În motivare, a arătat că sunt deja membri recurenta şi S.M. cu C.M., iar creditoarea
D.G.R.P.F. Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, din categoria creanţelor
bugetare, cu o pondere de 3,87% din masa credală, şi-a exprimat disponibilitatea de a face parte din
Comitetul creditorilor debitoarei X S.R.L., motivat de faptul că face parte din categoria creanţelor
bugetare şi conform ordinii valorii creanţei, în baza art. 16 alin. 1), poate înlocui societatea radiată
care a făcut parte din Comitetul creditorilor.
Solicitarea recurentei nu a fost una de alegere a unui alt comitet al creditorilor, pentru că
judecătorul sindic nici nu putea proceda la alegerea altui comitet, dar şi pentru că acesta fusese deja
ales de către creditori, ci numai completarea componenţei membrilor existenţi cu un alt creditor faţă
de încetarea existenţei unuia dintre cei iniţiali.
În această situaţie, judecătorul-sindic avea, potrivit art. 16 alin. 5 din Legea nr. 85/2006,
numai atribuţie de a consemna, prin încheiere, modificarea componenţei acestuia, în sensul arătat
de recurentă.
Pe de altă parte, şi dacă am accepta că ne-am fi aflat la momentul la care judecătorul sindic
ar fi avut prerogativa desemnării unui comitet al creditorilor, nu au fost respectate dispoziţiile legale.
Conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, judecătorul-sindic poate desemna un comitet
format din 3-5 creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi chirografare cele mai mari, prin
valoare.
Analizând tabelul definitiv al creanţelor debitoarei X rezultă că recurenta deţine cea mai
mare creanţă prin valoare din categoria creanţelor garantate, excluzând creanţa deţinută de
societatea Coraur S.R.L., care a fost radiată.
Creanţa recurentei este în cuantum de 1.375.897,14 lei, în timp ce creanţa E.ON Energie
România S.A. este de numai 264.875,16 lei.
Instanţa nu putea să desemneze un comitet al creditorilor în componenţa căruia să intre
societatea E. On Energie România S.A., în detrimentul recurentei, faţă de dispoziţiile imperative ale
Legii nr. 85/2006, care prevăd criterii ce trebuie avute în vedere la desemnarea comitetului.
Mai mult, şi desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor s-a realizat în mod nelegal.
Dispoziţiile art. 16 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 prevăd expres că desemnarea preşedintelui
se face pe baza propunerii creditorilor.
Fără să reitereze nelegalitatea prin raportare la faptul că exista deja un preşedinte al
comitetului creditorilor desemnat de adunarea creditorilor, judecătorul-sindic nu a avut în vedere
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propunerea creditorilor, aflându-ne în situaţia în care actuala componenţă a comitetului creditorilor
reflectă exclusiv voinţa judecătorului-sindic.
Pe cale de consecinţă, având în vedere că încheierea din recurată este nelegală, fiind
pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 85/2006, solicită admiterea recursului,
modificarea în tot a încheierii, cu consecinţa admiterii cererii de completare şi confirmare a
componenţei comitetului creditorilor debitoarei X S.R.L. în forma solicitată de recurentă.
În drept, invocă dispoziţiile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, coroborat cu art. 8 alin. 2
din Legea nr. 85/2006, raportat la art. 304 pct. 9 şi art. 3041 din Codul de procedură civilă de la
1865.
Prin întâmpinare, M.R.L. Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.
X S.R.L. Suceava, a solicitat respingerea recursului ca fiind, în principal, tardiv, şi în subsidiar
netemeinic, cu consecinţa păstrării hotărârii atacate, conform celor prezentate infra.
Făcând o scurtă prezentare a situaţiei de fapt, arată că recursul este tardiv formulat.
În prealabil, supune atenţiei prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, în forma
aplicabilă la data deschiderii procedurii.
Încheierile de şedinţă nu fac parte din hotărârile care se comunică părţilor, acestea putând fi
consultate la dosarul cauzei, astfel încât, termenul căii de atac curge, în cazul acestora, de la data
pronunţării. Cel mult, reclamanta ar fi putut promova o cerere de repunere în termen în cazul în care,
din motive temeinice, a luat cunoştinţă de soluţia pronunţată la o dată ulterioară, în schimb, este
lesne de observat că o astfel de solicitare nu a fost formulată.
Or, încheierea atacată din dosarul nr. 8678/86/2010** aflat pe rolul Tribunalului Suceava a
fost pronunţată la 24.05.2021, moment de la care a început să curgă termenul legal de 7 zile pentru
promovarea căii de atac.
Cum termenul de recurs de 7 de zile este un termen procedural şi se calculează conform art.
181 alin. (1) pct. 2 din Noul Cod de procedură civilă, rezultă că ultima zi a acestuia este marcată de
data de 02.06.2021.
Astfel, raportat la cadrul legal incident în prezenta cauză, recursul antamat de creditoarea Y
S.A., se situează, din punct de vedere temporal, cu mult în afara termenului imperativ de decădere
impus de legea aplicabilă în cauză, întrucât acesta a fost înregistrat la Tribunalul Suceava la data de
09.06.2021, aspect constatat în urma consultării portalului instanţei.
Or, în situaţia nerespectării termenelor procedurale legale, potrivit art. 185 Noul Cod de
procedură civilă, partea este decăzută din dreptul de a mai efectua actul de procedură pe care legea
îl supune unui termen legal imperativ, precum este termenul de exercitare a recursului. Aşa fiind,
nerespectarea termenului de promovare a căilor de atac conduce la pierderea dreptului procesual de
a efectua actul de procedură supus unui astfel de termen, potrivit normei legale enunţate.
În consecinţă, promovând recursul cu depăşirea termenului defipt de lege, creditoarea este
decăzută din dreptul de a mai exercita calea de atac, iar sancţiunea declarării unui recurs peste
termen nu poate fi decât respingerea acestuia, ca tardiv formulat, aspect potrivit căruia, solicită ca
instanţa să procedeze în consecinţă.
Calea de atac este netemeinică.
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Făcând referire la dispoziţii art. 16 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, arată că desemnarea unui
comitet format din 3-5 creditori nu este o obligaţie a adunării generale a creditorilor, nici a
judecătorului-sindic, ci o facultate. Desemnarea comitetului creditorilor se justifică atunci când
numărul creditorilor este foarte mare, fiind mai puţin costisitor pentru creditori şi mai facil să
reunească un număr redus al creditorilor, aleşi dintre creditorii reprezentativi, deţinând creanţele
cele mai mari din categoria din care fac parte, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 17 din
Legea nr. 85/2006.
În speţă, Comitetul creditorilor debitoarei X S.R.L era format din K.E. S.R.L., Y S.A. şi V.S.
S.R.L. În urma verificărilor efectuate de către lichidatorul judiciar, a constatat faptul că, S.C. V.S.
S.R.L. este radiată de la data de 17.09.2019, motiv pentru care, în comitetul creditorilor au rămas
doar K.E. S.R.L. şi Y S.A.
Ca o paranteză relevantă, este de menţionat faptul că, la un moment dat, atunci când
creditorul K.E. S.R.L. a cesionat creanţa sa către două persoane fizice, respectiv S.M.I. şi C.M.s, sa încercat ca aceştia să ia locul cedentului, indicând aceea că cesionarii ar primi, în mod automat, şi
calitatea de membri ai Comitetului creditorilor. Dacă am fi admis această teză, ar fi însemnat să ne
regăsim în situaţia absurdă în care Comitetul creditorilor să aibă 4 membri şi 2 preşedinţi - situaţie
care ar fi încălcat dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, care prevăd, în mod expres, că,
Comitetul creditorilor poate fi format din 3 sau 5 membri. În realitate, scopul era ca administratorul
special C.I. Ioan să influenţeze procedura debitoarei prin C.M., care se presupune a fi rudă cu C.I.
Având în vedere că nu putem considera comitetul creditorilor ca fiind unul valid, căci au
rămas doar 2 membri, judecătorul sindic, prin încheierea din 24 mai 2021 a desemnat comitetul
creditorilor în următoarea componenţă: D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Suceava - preşedinte, S.M. membru şi E.ON Energie România S.A. - membru.
Principalul rol al Comitetului creditorilor este acela de a fi un organ reprezentativ al Adunării
creditorilor şi de a reprezenta interesul concursual al tuturor creditorilor înscrişi la masa credală a
societăţii debitoare, prin informarea acestora despre eventualele incidente de procedură care le pot
afecta interesul.
De asemenea, alături de atribuţiile enumerate expres de legiuitor, în cuprinsul legii
insolvenţei se regăsesc şi alte prerogative recunoscute acestui organ reprezentativ al creditorilor.
În aceste condiţii, voinţa legiuitorului este aceea ca, în Comitetul creditorilor să existe câte
un reprezentant al tuturor categoriilor de creanţe înscrise la masa credală, iar această premisă legală
nu poate fi ignorată sau înfrântă prin voinţa unui singur creditor majoritar în cauză.
Pentru a preîntâmpina lipsa unui comitet al creditorilor motivat de radierea unei societăţi sau
votarea în cadrul şedinţelor comitetului creditorilor de către C.I. prin interpuşi (a se vedea votul
creditoarei Y S.A. pentru şedinţa adunării creditorilor din 14.04.2021, vot care a fost întocmit de
către dl. C.I. şi transmis către creditoarea Y S.A. spre semnare şi ştampilare - anexează dovada
transmiterii votului prin intermediul poştei electronice), în mod corect judecătorul sindic a decis
desemnarea, în calitate de preşedinte şi membri, a D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Suceava - preşedinte,
S.M. - membru şi E.ON Energie România S.A. - membru.
Faţă de ansamblul considerentelor prezentate, a solicitat respingerea recursului antamat, ca
fiind, în principal, tardiv şi, în subsidiar, netemeinic, cu consecinţa păstrării încheierii din 24 mai
2021 pronunţată în dosarul nr. 8678/86/2010** de către Tribunalul Suceava.
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Examinând recursul de faţă, curtea a constatat că acesta este întemeiat.
Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 1, 4, 5 din Legea nr. 85/2006: „(1) Judecătorul-sindic poate
desemna, în raport cu numărul creditorilor, un comitet format din 3 - 5 creditori dintre cei cu
creanţe garantate, bugetare şi chirografare cele mai mari, prin valoare. Dacă din cauza numărului
mic de creditori judecătorul-sindic nu consideră necesară constituirea unui comitet al creditorilor,
atribuţiile comitetului prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) şi f) vor fi exercitate de adunarea
creditorilor. (4) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet
format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre
primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui
comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. (5) Dacă nu se va obţine majoritatea necesară,
se va menţine comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. La propunerea administratorului
judiciar sau a celorlalţi membri ai comitetului creditorilor, judecătorul-sindic va consemna, prin
încheiere, modificarea componenţei acestuia, astfel încât criteriile prevăzute la alin. (4) să fie
respectate în toate fazele procedurii.”
Din interpretarea gramaticală şi sistematică a acestor texte legale, rezultă că, în cazul numirii
membrilor comitetului creditorilor de către adunarea creditorilor, în situaţia în care o parte din locuri
se vacantează, din diverse motive, judecătorul sindic va consemna, prin încheiere, modificarea
componenţei comitetului, la propunerea administratorului judiciar sau a celorlalţi membri. Ulterior,
la prima şedinţă a adunării creditorilor, aceştia pot alege alţi creditori pentru locurile vacante, în
condiţiile art. 16 alin. 4 din lege, ori, dacă nu se obţine majoritatea necesară, se vor menţine membrii
desemnaţi de judecătorul sindic.
În speţă, judecătorul sindic a fost sesizat cu propunerea de numire a doi membri în comitetul
creditorilor, în urma vacantării locurilor ocupate iniţial de B.C.R. S.A. şi V. S.R.L. Prin urmare, în
concordanţă cu cele arătate anterior, acesta nu putea desemna un nou comitet al creditorilor, ci
trebuia să desemneze doar doi membri pentru locurile devenite vacante, recurenta păstrându-şi
calitatea de membru dobândită prin votul adunării creditorilor.
Cum desemnarea acestor membri este o atribuţie a judecătorului sindic, conform
dispoziţiilor art. 16 alin. 1, 5 din lege, iar, prin sentinţa atacată, judecătorul sindic a depăşit limitele
învestirii, curtea a admis recursul, în baza art. 312 alin. 2 Cod procedură civilă, a casat sentinţa
atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

9. Acţiune în daune delictuale. Accident rutier. Cerere de reexaminare taxă judiciară de
timbru. Asigurător
Rezumat:
Art.29 din OUG nr.80/2013 menţionează, în mod expres, că această scutire se aplică şi în
privinţa despăgubirilor civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din cauzele penale,
aşadar, pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale, indiferent
că ea face obiectul unei acţiuni civile alăturate celei penale sau separate de aceasta, esenţială fiind
existenţa unei cauze penale, mai precis a unei cauze în care s-a pus în mişcare acţiunea penală,
acţiune care se pune în mişcare „de procuror, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale, când
acesta constată că există probe din care rezultă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există
vreunul dintre cazurile de împiedicare prevăzute la art. 16 alin. (1)” conform art. 309 alin. (1) din
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Codul de procedură penală. Numai în acest fel cauza poate fi calificată ca fiind una penală în sensul
art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. Situația în care acţiunea
penală pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată sub aspectul pretenţiilor civile, impune
necesitatea unei acţiuni separate în faţa instanţelor civile în vederea acordării de despăgubiri
pentru prejudiciul civil cauzat, acţiune care, în temeiul textului de lege invocat de către petentă,
este exclusă de la scutirea plăţii taxei judiciare de timbru. Având în vedere natura contractuală a
relaţiilor dintre asigurător şi persoanele păgubite în urma evenimentelor asigurate, dar şi
prevederile art. 2.224 alin. (2) din Codul civil, potrivit căruia asigurătorul poate fi chemat în
judecată de persoanele păgubite în limitele obligaţiilor ce îi revin acestuia din contractul de
asigurare, Curtea reţine faptul că litigiul dintre persoana prejudiciată şi societatea de asigurare
are un caracter civil, iar nu unul penal.
(Încheierea nr.23/04.11.2021, Dosar nr.2628/86/2020/a1)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a civilă la data de 28
octombrie 2021, sub nr. 2628/86/2020/a1, petenta Asigurarea ... –S.A., a solicitat reexaminarea
modului de stabilire a cuantumului taxei de timbru stabilită prin încheierea de şedinţă din data de
22 octombrie 2021 pronunţată în dosarul nr. 2628/86/2020, apreciind că cererea de apel formulată
de aceasta este scutită de la plata taxelor judiciare în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 lit. i
din OUG nr. 80/2013.
În acest sens, a solicitat să se observe că prin minuta întâlnirii reprezentanţilor Consiliului
Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie s-a decis că acest text de lege urmează a fi aplicat ori de câte ori un organ de urmărire
penală a fost sesizat cu privire la fapta respectivă: „ori s-a formulat o sesizare a unui organ de
urmărire penală suntem în prezenţa unei „cauze penale” în înţelesul OUG nr. 80/2013, acţiunea
civilă derivând din fapta penală urmând a fi scutită de plata taxei judiciare de timbru”.
A menţionat că în cazul dedus judecăţii a fost începută urmărirea penală în dosarul nr.
1107/P/2017 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, motiv pentru care,
având în vedere că organele de urmărire penală au fost sesizate, a solicitat să se constate că cererea
de apel este scutită de plata taxei judiciare de timbru.
Art. 28 din OUG nr. 80/2013 vine şi întăreşte intenţia legiuitorului de a oferi acelaşi sistem
de protecţie şi profesionistului care exercită calea corespunzătoare de atac împotriva unei hotărâri
judecătoreşti nelegale: „dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru
orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare sau extraordinare, împotriva hotărârii
judecătoreşti prin care a fost soluţionată o acţiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxa judiciară
de timbru”.
Astfel, a apreciat că textul de lege menţionează, în mod clar că, în ipoteza în care acţiunea
în prima instanţă a fost scutită de la plata taxei judiciare de timbru, în cazul în care se exercită calea
de atac ordinară şi/sau extraordinară, în egală măsură, acest demers judiciar este scutit de la plata
taxei judiciar de timbru.
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Pentru considerentele expuse anterior, a solicitat admiterea cererii de reexaminare şi să se
înlăture obligaţia sa de a achita taxa judiciară de timbru pusă în vedere la termenul de judecată din
22 octombrie 2021.
În drept, a invocat art. 28, art. 29, art. 31, art. 39 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare
de timbru.
Examinând cererea formulată de petentă, prin prisma actelor dosarului, curtea a
constatat că aceasta este fondată, pentru următoarele considerente:
Potrivit dispozițiilor art. 29 din OUG nr. 80/2013:
„(1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele
pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la:
i) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale
decurgând din acestea”
Curtea a reținut că textul analizat menţionează, în mod expres, că această scutire se aplică şi
în privinţa despăgubirilor civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din cauzele
penale, aşadar, pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale,
indiferent că ea face obiectul unei acţiuni civile alăturate celei penale sau separate de aceasta,
esenţială fiind existenţa unei cauze penale, mai precis a unei cauze în care s-a pus în mişcare acţiunea
penală, acţiune care se pune în mişcare „de procuror, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale,
când acesta constată că există probe din care rezultă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu
există vreunul dintre cazurile de împiedicare prevăzute la art. 16 alin. (1)” conform art. 309 alin.
(1) din Codul de procedură penală. Numai în acest fel cauza poate fi calificată ca fiind una penală
în sensul art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.
Astfel, analizând gramatic dispozițiile art. 15 din Codul de procedură penală privind
condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale, Curtea reține că în ceea ce privește
conjuncția „și”, aceasta face legătura dintre cele două condiții de punere în mișcare sau de exercitare
a acțiunii penale, respectiv primo „când se constată că există probe din care rezultă că o persoană
a săvârşit o infracţiune” și secundo „când nu există vreunul dintre cazurile de împiedicare
prevăzute la art. 16 alin. (1)”
Or, în ceea ce privește ipoteza invocată de petentă în prezenta cauză, curtea a reținut
incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală în temeiul cărora acţiunea
penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată, întrucât
a intervenit decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică.
În speță, deși actiunea penală a fost pusă în mișcare, ca urmare a incidenței cazului prevăzut
de art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, aceasta nu a mai putut fi exercitată, întrucât
a intervenit decesul inculpatului persoană fizică.
Mai mult, curtea a observat că, prin Decizia nr. 711 din 9 noiembrie 2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 27 martie 2018, instanţa constituţională a reţinut
că textul legal criticat reglementează scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru a acţiunilor şi
cererilor, inclusiv a celor pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la
cauzele penale, ceea ce înseamnă că nu se plătesc astfel de taxe în cauzele privind tragerea la
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răspundere penală sau civilă, aşadar, în privinţa exercitării acţiunii penale sau civile în cadrul
procesului penal.
Situația în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată sub aspectul
pretenţiilor civile, impune necesitatea unei acţiuni separate în faţa instanţelor civile în vederea
acordării de despăgubiri pentru prejudiciul civil cauzat, acţiune care, în temeiul textului de lege
invocat de către petentă, este exclusă de la scutirea plăţii taxei judiciare de timbru.
Pe de altă parte, în cazul accidentelor rutiere, potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi
tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2017, persoanele
fizice sau juridice au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a
prejudiciilor produse prin accidente de vehicule (art. 3 din lege).
În raport cu răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, prevăzută de art. 1.357 din
Codul civil, răspunderea asigurătorului este o răspundere contractuală care intervine numai în baza
contractului de asigurare şi numai în limita plafonului prevăzut de lege. Contractul de asigurare este
definit prin art. 2.199 alin. (1) din Codul civil ca fiind contractul prin care contractantul asigurării
sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca în cazul
producerii riscului asigurat să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului
asigurării sau terţului păgubit.
Persoana prejudiciată notifică asigurătorul cu privire la producerea evenimentului în urma
căruia au rezultat prejudicii materiale şi/sau vătămarea sănătăţii ori a integrităţii corporale ori
decesul uneia sau mai multor persoane. Astfel, persoanele prejudiciate au dreptul de a solicita
despăgubiri prin depunerea unei cereri de despăgubire la societatea de asigurări pentru a primi
despăgubiri din accidentele rutiere. Societatea de asigurări va deschide un dosar de daună şi va
stabili despăgubirea victimelor accidentelor rutiere, prin acordarea unei sume de bani, inclusiv
pentru cheltuielile făcute de aceştia în procesul civil. Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu
întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală
cu valoarea cea mai mare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă şi cea
prevăzută în contractul RCA (art. 10 din Legea nr. 132/2017).
Având în vedere natura contractuală a relaţiilor dintre asigurător şi persoanele păgubite în
urma evenimentelor asigurate, dar şi prevederile art. 2.224 alin. (2) din Codul civil, potrivit căruia
asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite în limitele obligaţiilor ce îi revin
acestuia din contractul de asigurare, curtea a reţinut faptul că litigiul dintre persoana prejudiciată şi
societatea de asigurare are un caracter civil, iar nu unul penal, conform considerațiilor arătate mai
sus.
Prin urmare, curtea a apreciat că situaţia învederată de petentă reclamă reglementarea unui
motiv distinct de scutire de la plata taxei judiciare de timbru. Or, aceasta este o operaţiune ce intră
în sfera atribuţiilor legiuitorului, potrivit art. 61 din Constituţie, Parlamentul fiind unica autoritate
legiuitoare, curtea neavând competenţa de a modifica sau completa normele legale.
Regula este aceea a timbrării acţiunilor în justiţie, doar în considerarea unor situaţii deosebite
legiuitorul putând opta pentru reglementarea scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru a cererilor
formulate.
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În plus, prin dispoziţiile art. 42 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013,
legiuitorul a instituit posibilitatea instanţei de judecată de a acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau
amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru. Această reglementare vizează tocmai acele situaţii
în care partea nu poate face faţă cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale,
constituind o garanţie a liberului acces la justiţie.
Cum în speță, învinuitul împotriva căruia s-a declanșat urmărirea penală a decedat, partea
vătămată fiind nevoită să se adreseze separat instanței civile pentru recuperarea daunelor, curtea a
constatat necesitatea achitării taxei judiciare de timbru aferentă apelului declarat în cauză.
În consecință, în considerarea celor ce preced, curtea a respins cererea de reexaminare a taxei
judiciare de timbru, ca nefondată.

10. Litigiu decurgând din executarea unui contract de achiziţie publică. Cale de atac.
Neconstituţionalitatea OUG nr.23/2020. Efecte
Rezumat:
Prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 221 din 2 iunie 2020 publicată în M. Of. nr. 594
din 7 iulie 2020, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului
şi s-a constatat că O.U.G. nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu
impact asupra sistemului achiziţiilor publice este neconstituţională, în ansamblul său.
Problema supusă atenţiei este cea a admisibilității sau inadmisibilității căii de atac a
apelului ținând cont de faptul că, acțiunea a fost introdusă la insanța de fond între data la care
Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 221 din 02.06.2020 prin care a declarat ca fiind
neconstituțională în integralitatea ei O.U.G. nr. 23 din 4 februarie 2020 și data la care a început
să producă efecte Decizia CCR, respectiv data la care a fost publicată în Monitorul Oficial
(07.07.2020).
Curtea reține că aplicarea pentru viitor a deciziilor Curții Constituționale vizează atât
situațiile juridice ce urmează a se naște „facta futura”, cât și situațiile juridice pendinte (cauzele
aflate pe rolul instanțelor judecătorești la momentul publicării deciziei de admitere a excepției de
neconstituționalitate , în care respectivele dispoziții sunt aplicabile – indiferent de invocarea
excepției până la publicarea deciziei de admitere) și, în mod excepțional, acele situații care au
devenit „facta praeterita”, respectiv cauzele în care a fost invocată excepția de
neconstituționalitate, indiferent dacă, până în momentul publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a deciziei prin care se constată neconstituționalitatea, acestea au fost
soluționate definitiv și irevocabil, cauze în care, prin exercitarea căii de atac a revizuirii, decizia
CCR se va aplica și acestora.
(Decizia nr.299/21.10.2021, Dosar nr.857/40/2020*)

Hotărârea:
Prin Sentinţa nr. 26 din 09 martie 2021 pronunţată de Tribunalul Botoșani – Secţia a II –a
civilă s-a admis excepţia inadmisibilității capătului principal de cerere, s-a respins ca rămasă fără
obiect excepţia lipsei de obiect a capătului principal de cerere, s-a respins excepţia lipsei de interes
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a capătului secundar de cerere şi a cererii de intervenție, s-a respins cererea de chemare în judecată,
formulată de reclamanta SC N.A. SA Botoşani, în contradictoriu cu pârâta SC RC SRL Bucureşti şi
intervenient în nume propriu L.F.SRL Timişoara și s-a respins cererea de intervenţie.
Pentru a hotărî în acest sens, instanţa de fond a reţinut că, prin cererea de chemare în judecată
s-a solicitat constatarea inopozabilităţii Referatului de specialitate al Inginerului cu Rol de
determinare – reprezentând Prelungirea Duratei de Execuţie urmare a Modificării proiectului tehnic
în sensul refacerii structurii rutiere pe străzi din Municipiul Dorohoi aflate în garanţie ca urmare a
implementării de către Primăria Dorohoi a Proiectului „Reabilitare şi Modernizare Urbană” derulat
în cadrul Programului Operaţional POR 2007-2013 şi implicit aducerea la starea iniţială a
drumurilor astfel modernizate, conform prevederilor menţionate în Protocolul înregistrat la sediul
oraş Dorohoi, jud. Botoşani – anexă la adresa RIE 3110/17.12.2019 faţă de N.A.SA și că, în
subsidiar, s-a solicitat anularea aceluiaşi referat, ca netemeinic.
De asemenea, s-a mai reţinut că pârâta RC SRL, prin întâmpinare, a invocat excepţia
inadmisibilităţii capătului principal de cerere privind inopozabilitatea Referatului şi respingerea
acestui capăt de cerere ca inadmisibil, iar referitor la capătul subsidiar de cerere a invocate excepţia
lipsei de interes şi, pe cale de consecinţă, respingerea cererii de anulare a Referatului ca lipsită de
interes. Pe fond, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu acordarea
de cheltuieli de judecată.
La data de 9.11.2020 s-a formulat cerere de intervenţie principală din partea L.F. SRL
solicitându-se anularea primului capăt de cerere ca fiind lipsit de obiect, iar în cazul respingerii
acestei excepţii, respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată. De asemenea, s-a mai
solicitat și admiterea cererii de intervenţie şi obligarea pârâtei la modificarea Referatului de
specialitate cu rol de determinare – anexă la Adresa nr. RIE 3110/17.12.2019 în sensul prelungirii
duratei de execuţie a contractului nr.10470/8.06.2016 cu un număr de 261 de zile calendaristice, în
loc de cele 252 de zile determinate de inginer prin respectivul referat.
Instanţa a reţinut că între reclamanta N.A. SA, în calitate de achizitor şi RCSRL, în calitate
de prestator s-a încheiat contractul de prestări servicii nr.14882/6.12.2012 având ca obiect
„Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor” în cadrul Proiectului „Fazarea proiectului
extinderii şi modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate în
judeţul Botoşani”, contract în baza căruia pârâta trebuia să realizeze pentru reclamantă serviciile de
supervizare şi a contractului de lucrări nr. 10470/8.06.2016 „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de
apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi” încheiat între N.A. SA – în calitate de autoritate
contractantă şi L.F. SRL, în calitate de antreprenor și că, contractul de lucrări nr. 10470/8.06.2016
avea prevăzută iniţial o durată de execuţie a lucrărilor de 14 luni (427 Zile), durată ce a fost
prelungită prin acte adiţionale subsecvente, cu 365 de zile prin actul adiţional nr.2/19.09.2017 şi cu
497 de zile conform actului adiţional nr.4/19.08.2018.
Prin referatul de specialitate cu Rol de determinare anexă la adresa nr. RIE 3110/17.12.2019
inginerul, R.C. SRL s-a considerat, analizând solicitările antreprenorului, că acesta este îndreptăţit
la o prelungire a duratei de execuţie a contractului cu o perioadă de 252 de zile calendaristice,
calculate începând cu data de 15.11.2019, astfel încât termenul de executare a contractului a devenit
24.07.2020.
Referitor la Referatul ce face obiectul prezentei cauze, instanţa a constatat că acesta a fost
întocmit în baza prevederilor art. 8.1.3, clauza 3.5 din contractul încheiat între N.A.SA şi R.C. SRL,
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reprezentând un raport cu privire la justificarea modificărilor şi la propunerile de
îmbunătăţire/optimizare a proiectului. Contractul încheiat între N.A. SA şi L.F. SRL este unul de
tip FIDIC roşu, aşa cum a fost el publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.51
bis/20.01.2011, filele 61 – 83, vol. I dosar 857/40/2020*. Dar, spre deosebire de varianta standard
publicată în Monitorul Oficial al României, părţile au înţeles să aducă unele modificări, filele 84-97
acelaşi volum.
Potrivit condiţiilor speciale agreate de către reclamantă şi intervenientă privind
responsabilităţile Inginerului, acestuia îi este necesară aprobarea Autorităţii Contractante înaintea
emiterii unei dispoziţii sau aprobări pentru prelungirea duratei de execuţie. Iar la aliniatul 2 al subclauzei 3.1 se prevede că „Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul”. Aşadar,
referatul în cauză reprezintă punctul de vedere al Inginerului faţă de revendicările formulate de către
Antreprenor şi acest referat nu determină modificarea contractului încheiat între reclamantă şi
intervenientă, pentru modificarea acestuia fiind necesar acordul părţilor, acord care nu s-a realizat.
Prin întâmpinarea formulată s-a invocat inadmisibilitatea cererii de constatare a
inopozabilităţii Referatului cu Rol de determinare nr.3110/17.12.2019 întrucât reclamanta a solicitat
constatarea unei stări de fapt, a inexistenţei unui acord cu privire la prelungirea duratei de execuţie.
De asemenea, s-a arătat că prin această cerere se încalcă principiul subsidiarităţii acţiunii civile în
constatare faţă de acţiunea civilă în realizare.
Reclamanta a susţinut că cererea în constatare este admisibilă întrucât ceea ce se urmăreşte
este constatarea faptului că la întocmirea Referatului inginerul a avut în vedere doar revendicările
Antreprenorului fără a analiza condiţiile contractuale privind prelungirea duratei de execuţie,
temeinicia revendicărilor, posibilitatea reală de a realiza graficul de execuţie stabilit de către părţi
etc.
Instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii cererii de constatare a inopozabilităţii Referatului
cu rol de determinare nr.3110/17.12.2019 având în vedre faptul că: respectivul document reprezintă
punctul de vedere al specialistului faţă de revendicările formulate de către Antreprenor, iar cererea
reclamantei este de a se constata o stare de fapt şi nu un drept al său în contradictoriu cu pârâta.
Poziţia de neacceptare de către reclamantă a propunerii formulate prin Referat este una clar
exprimată şi care a propus şi consecinţe juridice prin aceea că nu a fost încheiat un act adiţional în
care să fie înglobate propunerile formulate.
Or, acţiunea în constatare este acţiunea prin care reclamantul solicită instanţei doar să
constate existenţa unui drept subiectiv al său faţă de pârât ori, după caz, inexistenţa unui drept
subiectiv al pârâtului împotriva sa. Iar potrivit dispoziţiilor art. 35 C.proc.civ. : „Cel care are interes
poate să ceară constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă
partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege”. Aşadar, cum reclamanta
a solicitat doar constatarea unei stări de fapt (referatul nu îi este opozabil) şi în ceea ce priveşte
pretenţiile sale are deschisă calea unei acţiuni în realizare, acţiunea sa de constatare a inopozabilităţii
Referatului cu rol de determinare nr. 3110/17.12.2019 apare ca fiind inadmisibilă şi a fost respinsă
ca atare.
Având în vedere admiterea excepţiei inadmisibilităţii capătului principal de cerere, excepţia
lipsei de obiect a acestuia a fost respinsă ca fiind rămasă fără obiect.
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În ceea ce priveşte capătul secundar de cerere prin care s-a solicitat anularea Referatului cu
rol de determinare nr. 3110/17.12.2019 s-a invocat lipsa de interes în formularea acestuia, dat fiind
faptul că acesta reprezintă un raport de constatare emis în temeiul sub-clauzei 20.1 din CGC.
Or, interesul derivă din aceea că reclamanta a apreciat că soluţiile propuse prin referat au
fost adoptate ca urmare a analizării doar a revendicărilor antreprenorului, fără a fi avute în vedere
şi aspecte ce ţin de respectarea contractului, a termenelor deja prelungite, de explicare a motivelor
care au dus la neefectuarea lucrărilor în termenele deja prelungite. Interesul reclamantei fiind acela
de a se prezenta prin referat soluţii care să cuprindă o analiză a situaţiei execuţiei lucrărilor atât din
prisma respectării contractului, cât şi a nevoilor efective, cu prezentarea motivului pentru care
Antreprenorul nu s-a putut încadra în perioada de execuţie a lucrării. Dat fiind aceste aspecte instanţa
a apreciat că reclamanta justifică un interes în anularea Referatului, motiv pentru care excepţia lipsei
de interes a fost respinsă.
Pe fondul cererii de anulare a Referatului instanţa a reţinut că acesta este un act juridic, dar
reprezintă o manifestare de voinţă unilaterală ce cuprinde părerea specialistului faţă de revendicarea
formulată de către antreprenor. Fiind o părere personală a inginerului aceasta nu poate fi nici anulată
şi nici modificată de către instanţă. Referatul prezintă pentru reclamantă şi pentru intervenientă un
mijloc de probă în susţinerea punctelor lor de vedere referitor la temeinicia cererii de prelungire a
duratei de execuţie. Or, fiind doar un mijloc de probă, el poate fi combătut cu alte mijloace de probă.
Tocmai lipsa obligativităţii Referatului pentru reclamantă face ca cele concluzionate prin acesta să
poată fi combătute într-un eventual litigiu în care ar fi propus ca şi probă.
Pentru considerentele arătate anterior, instanţa a respins cererea de anulare a Referatului cu
rol de determinare nr.3110/17.12.2019, ca nefondată.
Referitor la cererea de intervenţie formulată de către L.F. SRL a fost invocată lipsa de interes
în promovarea acestei cererii de către pârâta R.C. SRL susţinându-se că modificarea Referatului nu
ar produce nici un folos practic având în vedere că orice propunere de extindere a duratei de execuţie
este supusă aprobării discreţionare a reclamantei.
Interesul intervenientei derivă din aceea că pentru a fi încheiat un act adiţional prin care să
se stabilească prelungirea duratei de execuţie cu numărul de zile arătat, 261 în loc de 252 de zile
calendaristice, această revendicare trebuie să fie analizată şi mai apoi propusă de către Inginer. Or,
neexistând această propunere din partea pârâtei încheierea actului adiţional nu poate fi realizată nici
măcar ipotetic, motiv pentru care instanţa va respinge excepţia lipsei de interes în promovarea cererii
de intervenţie.
Prin cererea de intervenţie s-a solicitat obligarea pârâtei la modificarea Referatului cu rol de
determinare nr. 3110/17.12.2019 în sensul prelungirii duratei de execuţie a contractului de lucrări
nr. 10470/8.06.2016 cu un număr de 261 de zile calendaristice, în loc de cele 252 propuse prin
Referat.
În susţinerea acestei cererii s-a arătat că la întocmirea Referatului Inginerul nu a avut în
vedere 9 zile calendaristice, 5 zile pentru perioada 1.04.2019 – 30.04.2019 şi 4 zile pentru perioada
1.08.2019 – 31.08.2019 reprezentând condiţii climaterice nefavorabile.
Analizând această solicitare instanţa a constatat că prin Referatul ce face obiectul prezentei
cauze s-a propus majorarea duratei de execuţie a lucrărilor cu un număr de 252 de zile după ce
anterior mai fuseseră propuse şi încuviinţate alte două majorări ale duratei de execuţie, într-o primă
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fază cu 365 de zile şi ulterior cu încă 497 de zile, încheindu-se acte adiţionale la contract în acest
sens.
Ca urmare a revendicărilor intervenientei Inginerul a propus prelungirea duratei de execuţie cu un
număr de 252 de zile calendaristice, respectiv: 40 de zile calendaristice — determinate prin raportare
la rest de executat, cantități conform Proiect inițial (lucrări ce nu pot fi continuate datorită interdicției
Primăriei Dorohoi privind spargerea);
- 66 zile calendaristice — determinate funcție de lucrările suplimentare necesare a fi executate
pentru refacerea structurii rutiere str. POR conform analizei calcul norme de timp;
- 120 de zile calendaristice — determinate de interdicția lucrărilor la structura rutieră pe timp
friguros (per. 15.11.2019 - 15.03.2020);
- 26 de zile calendaristice — determinate de existența condițiilor climaterice deosebite enunțate în
revendicările nr. 11, 12 și 14;
Totalizând 252 zile calendaristice (calculate începând cu 15.11.2019).
Dar la formularea acestei propuneri Inginerul nu a indicat de ce nu a fost avută în vedere la
durata iniţială stabilită prin contract sau la propunerile pentru cele două acte adiţionale de prelungire
a duratei de execuţie a lucrării interdicţia Primăriei Dorohoi privind spargerea, interdicţie care derivă
dintr-un contract deja încheiat şi care era deja stabilită ca şi durată. De asemenea, nu s-a arătat de
ce numărul de zile necesar pentru fiecare dintre motive nu are ca punct de plecare aceeaşi dată şi
sunt calculate prin adunare, de ce respectivele durate nu s-ar suprapune măcar parţial şi dacă
respectivele revendicări mai puteau fi formulate respectându-se condiţiile contractuale. În ceea ce
priveşte cele 9 zile solicitate în plus faţă de cele propuse prin Referat instanţa nu a putut aprecia
asupra temeiniciei acestei solicitări atât timp cât nici cele 252 de zile propuse nu sunt temeinic
justificate aşa cum s-a arătat anterior, considerente pentru care, instanţa a respins cererea de
intervenţie formulată în cauză de L.F. SRL, ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta SC N.A. SA Botoșani, criticând-o
pentru nelegalitate.
În dezvoltarea motivelor de apel, reclamanta a reiterat situaţia de fapt de fapt dedusă
judecăţii, arătând că referitor la primul capăt de cerere, instanţa l-a respins ca inadmisibil
considerând că respectivul document reprezintă punctul de vedere al specialistului faţă de
revendicările formulate de Antreprenor, iar cererea reclamantei este de a se constata o stare de fapt
şi nu un drept al său în contradictoriu cu pârâta și că, a considerat instanţa că reclamanta are deschisă
calea unei acţiuni în realizare, întrucât inopozabilitatea referatului apare ca o stare de fapt, iar
obiectul acţiunii în constatare este dat de existenţa unui drept subiectiv faţă de pârât, condiţie ce nu
este îndeplinită în speţa supusă judecăţii, aspecte cu privire la care se consideră neîndreptăţită.
Ca atare, apreciază că, elaborarea de către Inginer (S.C. R.C. S.R.L.) a Referatului de
specialitate cu Rol de Determinare - anexă la adresa nr. RIE 3110/17.12.2019 s-a efectuat ca urmare
a revendicărilor Antreprenorului S.C. L.F. S.R.L., prin care acesta a solicitat Prelungirea duratei de
execuţie a contractului de lucrări ca urmare a suprapunerilor a două programe europene de
infrastructură POS-POR, în temeiul sub-clauzei 20.1 Revendicările Antreprenorului, raportată la
sub-clauza 3.1 (Responsabilităţile şi Autoritatea—Inginerului, respectiv la sub-clauzele: 3.5
(Stabilirea Modului de Soluţionare) CGC, 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie) CGC+CSC, 8.5
(întârzieri Cauzate de Autorităţi) CGC.
177

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

De altfel, inginerul consideră că Antreprenorul este îndreptăţit la o prelungire a Duratei de
execuţie a contractului cu 252 zile calendaristice (calculate începând cu data de 15.11.2019), astfel
că „Durata de Execuţie a contractului - 30.01.2020 va fi modificată şi va deveni 24.07.2020”.
Mai mult decât atât, a arătat că în cuprinsul referatului de specialitate sus-menţionat s-a
prevăzut faptul că „pentru transpunerea în legalitate a acestei perioade de prelungiri, în concordanţă
cu prevederile subclauzei 3.1 (Responsabilităţile si autoritatea Inginerului), Inginerul trebuie să
obţină aprobarea specifică a Beneficiarului înaintea emiterii unei dispoziţii sau aprobări pentru
prelungirea duratei de execuţie”, însă, în acelaşi timp inginerul a menţionat că acesta „consideră
îndreptăţită şi este în măsură să aprobe cererea prin intermediul căreia sunt prezentate revendicările
de prelungire a duratei de execuţie a Contractului de Lucrări nr. 10470/08.06.2016 BT-CL-06 Extinderea reţelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi” în temeiul prevederilor subclauzei 8.5 şi transmite Beneficiarului propunerea sa de a încheia un act adiţional AA#5 pentru
prelungirea duratei de execuţie a contractului în conformitate cu prevederile sub-clauzei 20.1
(Revendicările Antreprenorului), coroborat cu prevederile sub-clauzelor 8.4 (Prelungirea Duratei de
Execuţie) şi 8.5 (întârzieri cauzate de autorităţi)”.
Astfel, chiar dacă Beneficiarul nu a aprobat propunerea Inginerului de încheiere a unui act
adiţional de prelungire a duratei de execuţie cu Antreprenorul, actul juridic contestat - reprezentat
de Referatul de specialitate al Inginerului cu Rol de Determinare - anexă la adresa nr. RIE
3110/17.12.2019 - creează efecte juridice prin prisma faptului că reprezintă o determinare efectuată
de un specialist, determinare care, deşi neînsușită de Beneficiar, ar putea fi antamată ca mijloc
probatoriu într-un eventual litigiu dintre S.C. N.A. S.A. şi S.C. L.P. S.R.L. privind durata de
execuţie a Contractului de Lucrări nr. 10470/08.06.2016 BT-CL-06 - Extinderea reţelelor de apă şi
canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi.
Având în vedere aceste aspecte, dat fiind faptul că societatea nu a agreat şi nu şi-a însuşit
modul de soluţionare stabilit de Inginer-conform ultimului paragraf al sub-clauzei 3.5 (Stabilirea
modului de soluţionare) din contractul BT-CL-06, se impune o revizuire prin aplicarea clauzei 20.9
- Litigii. Astfel, având în vedere faptul că Beneficiarul are deplina libertate de a-şi exprima
nemulţumirea în raport cu deciziile Inginerului emise conform sub-clauzei 3.5, apreciază că este
necesară soluţionarea în mod definitiv a acestei situaţii, conform sub-clauzei 20.9 (Litigii) din
contractul BT-CL-02.
Interesul reclamantei în promovarea acţiunii ce face obiectul dosarului 857/40/2020* reiese
cu atât mai mult din studierea art. 25.2 din Contractul de servicii nr. 14882/06.12.2012 având ca
obiect „Asistenţă Tehnică pentru supervizarea Lucrărilor” în cadrul Proiectului „Extinaerea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare - epurarea apelor uzate din judeţul
Botoşani”, unde se stipulează următoarele: „în termen de 30 de zile de la primirea rapoartelor sau
documentelor Achizitorul va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea
motivelor în cazul respingerii rapoartelor sau documentelor, sau al solicitării unor modificări”.
Beneficiarul a transmis punctul său de vedere privind neacceptarea determinării, însă clauzele
contractuale nu acoperă şi situaţia unui raport de determinare întocmit de Inginer şi neacceptat de
Beneficiar, sens în care a formulat capătul principal al cererii de chemare în judecată, de constatare
a inopozabilităţii respectivului act juridic raportat la subscrisa.
Astfel, în calitate de persoană desemnată de beneficiar să acţioneze în scopul contractului,
Inginerul are un rol esenţial în perioada de execuţie a lucrărilor, reprezentând o garanţie pentru
beneficiar a faptului că lucrările sunt realizate în conformitate cu prevederile contractului, având în
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principal rolul de a supraveghea executarea lucrărilor şi îndeplinirea obligațiilor de către
antreprenor.
Or, astfel cum a reţinut şi instanţa de judecată, soluţiile propuse prin referat au fost adoptate
ca urmare a analizării doar a revendicărilor Antreprenorului, fără a fi avute în vedere şi aspecte ce
ţin de respectarea contractului, a termenelor deja prelungite, de explicare a motivelor care au dus la
neefectuarea lucrărilor în termenele deja prelungite.
Situaţiile prevăzute de art. 25.2 din contractul încheiat între părţi nu acoperă şi situaţia unui
raport de determinare întocmit de Inginer şi neacceptat de Beneficiar, însă, datorită implicării
Inginerului în administrarea contractului, propunerile/hotărârile emise de acesta pot produce efecte
juridice, în eventualitatea unui litigiu între Beneficiar şi antreprenor. Mai mult, prin actuala
procedură de soluţionare a disputelor în contractele tip FIDIC i se acordă Inginerului un dublu rol:
pe de o parte de consultant şi administrator al contractului şi, pe de alta, de arbitru şi mediator,
poziţie care ar trebui să implice o atitudine independentă şi imparţială.
Motivarea în drept a situaţiei dedusă judecăţii a primului capăt de cerere, raportată şi la
cele expuse mai sus, este considerată de reclamantă a fi art. 830 alin. (1) din Codul civil care prevede
că „Actele prin care reprezentantul administratorului a încălcat prevederile actului de desemnare
sau uzanţele sunt inopozabile beneficiarului".
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3.1. din condiţiile speciale ale contractului
FIDIC nr. 10470/08.06.2016 se prevede, într-adevăr că pentru exercitarea anumitor atribuții
Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea (este necesară
această aprobare înaintea emiterii unei dispoziţii sau aprobări pentru prelungirea duratei de execuţie
- sub-clauza 8.4) în lipsa căreia acţiunea acestuia va fi considerată a nu produce efecte.
În ceea ce priveşte revendicările şi disputele, acestea sunt reglementate de dispoziţiile pct.
20.1 din Condiţiile Generale inserate în cuprinsul clauzei 20, clauze contractuale conform cărora
competenţa de a soluţiona revendicările Antreprenorului privind prelungirea duratei de execuţie
revine Inginerului, care are obligaţia de a acţiona în conformitate cu prevederile sub-clauzei 3.5 din
Condiţiile Generale pentru soluţionarea acestora.
Astfel, sub-clauza 3.5, paragraful 1 prevede că „ori de câte ori aceste Condiţii stipulează
că Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile sub-clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili
modul de soluţionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare parte în încercarea de a
ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o soluţionare imparţială în
conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanţele relevante", iar
paragraful 2 prevede că „Inginerul va înştiinţa ambele părţi cu privire la fiecare acord sau stabilire
a modului de soluţionare, prezentând motivaţia de susţinere. Fiecare Parte se va conforma oricărui
acord sau stabilire a modului de soluţionare până când intervine, dacă intervine, o revizuire prin
aplicarea Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj]”.
Din coroborarea acestor prevederi contractuale rezultă următoarele: Inginerul are
competenţa de a soluţiona toate revendicările Antreprenorului, pentru soluţionarea lor acesta trebuie
să acţioneze în conformitate cu prevederile art. 3.5 din Condiţiile Generale, iar soluţia dată de
Inginer revendicărilor este obligatorie pentru fiecare parte.
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Faptul că pentru exercitarea anumitor atribuţii acesta trebuie să obţină aprobarea
Beneficiarului nu înlătură competenţa acestuia de a soluţiona inclusiv acele revendicări ale
Antreprenorului care presupun o astfel de aprobare.
Astfel, hotărârea Inginerului reprezintă un act ce se referă la executarea contractului de
achiziţie publică, cu putere obligatorie pentru părţi până la eventuala sa revizuire, revizuirea sa fiind
prevăzută contractual inclusiv prin posibilitatea de sesizare a instanţei judecătoreşti.
Prin urmare, este posibil ca, în măsura în care nu este contestată potrivit procedurii
contractuale, decizia Inginerului să nu mai fie revizuită niciodată, sens în care a apreciat că în speţă
nu este vorba de o constatare a unei situaţii de fapt în sensul existenţei unui acord al reclamantei cu
privire la referatul subscrisei, ci prin cererea de chemare în judecată subscrisa a aplicat mecanismul
de soluţionare a disputelor care intervin în timpul execuţiei lucrărilor.
Aşa cum a mai arătat, chiar dacă instanţa a reţinut lipsa obligativităţii pentru reclamantă a
referatului, acesta poate produce consecinţe juridice, fiind un act juridic unilateral, existând
posibilitatea ca cele inserate în cuprinsul referatului să aducă prejudicii beneficiarului într-un
eventual litigiu cu antreprenorul.
De aceea reclamanta a solicitat ca acest act juridic unilateral să îi fie inopozabil, nefiind
doar o părere personală, aşa cum a reţinut instanţa de judecată, ci este o părere calificată, emisă de
un specialist, care poate produce consecinţe juridice grave în detrimentul beneficiarului.
Referitor la cel de-al doilea capăt de cerere, respectiv anularea Referatului de specialitate al
Inginerului cu Rol de Determinare - anexă la adresa nr. RIE 3110/17.12.2019 ca netemeinic, a arătat
că instanţa a dispus respingerea acestuia pe motiv că referatul reprezintă un punct de vedere al
inginerului şi fiind o părere personală, aceasta nu poate fi nici anulată, nici modificată, soluție pe
care o consideră ca nefondată.
Conform art. 7.1 din Condiţiile Generale ale Contractului încheiat între părţi, „prestatorul va
acţiona în permanenţă cu devotament şi imparţialitate şi ca un Prestator loial al Achizitorului,
precum și cu discreţia adecvată”. Mai mult, prevederile art. 14.2 ale aceluiaşi contract stipulează
faptul că „atunci când Contractul de Servicii vizează prestarea de servicii de supervizare a lucrărilor
din cadrul Proiectului, prestatorul îşi va asuma toate sarcinile privind implementarea în bune condiţii
a Proiectului, respectiv atingerea obiectivelor acestuia în termenele stabilite, conform Caietului de
Sarcini, coordonat cu şi sub autoritatea Managerului de Proiect”.
Ca atare, apreciază că aceste obligaţii au fost încălcate de către societatea pârâtă în momentul
în care a elaborat referatul de determinare, din moment ce, în mod clar, în analizarea revendicărilor
S.C. L.F. S.R.L nu a avut în vedere motivele de fapt şi de drept antamate de S.C. N.A. S.A. privind
nelegalitatea şi netemeinicia revendicărilor antrepic norului.
Astfel, apreciază că Inginerul, prin întocmirea Referatului de specialitate al Inginerului cu
Rol de determinare - anexă la adresa nr. RIE 3110/17.12.2019 a acţionat superficial şi în detrimentul
subscrisei, neîndeplinindu-şi sarcinile asumate prin contractul încheiat între părţi. Astfel, acesta nu
a analizat posibilitatea reală a Antreprenorului de a realiza graficul de execuţie stabilit de către părţi,
precum şi dacă acesta din urmă a întreprins suficiente demersuri în mobilizarea resurselor umane,
tehnice şi financiare în vederea finalizării proiectului de investiţii.
În fapt, Inginerul, prin Referatul de specialitate cu Rol de Determinare - anexă la adresa nr.
RIE 3110/17.12.2019, a confirmat poziţia adoptată de Antreprenor pe parcursul întregilor sale
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revendicări - respectiv invocarea propriei culpe - prin elaborarea unui document cu rol ele
determinare în care nu s-a analizat originea şi imputabilitatea întârzierilor apreciate de antreprenor
ca fiind justificate, Inginerul făcând doar o apreciere sumară a problemei, fără să întreprindă o
minimă verificare asupra posibilităţii efective a Antreprenorului, de la ultima prelungire şi până la
expirarea duratei de execuţie stipulată contractual de către părţi -30.01.2020 - de a finaliza lucrarea
obiect al contractului BT-CL-06 având ca obiect „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi
canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi” din data de 08.06.2016, precizări care au venit şi în
contextul în care contractele FIDIC conferă o poziţie dominantă inginerului-consultant, ca
administrator al contractului. Inginerul implicat în administrarea contractului, ar trebui să fie un
profesionist cu o considerabilă experienţă în domeniul tehnic şi o familiarizare corespunzătoare cu
dispoziţiile contractului şi chiar cu legea naţională aplicabilă; el este strict legat de procedurile
contractuale definite în convenţia dintre părţi, ceea ce dă un vot de încredere administrării
contractului; procedura administrării contractului este supusă unui control realizat de instanţa de
judecată. Certificările Inginerului, conform clauzei 3.5 din Contract, trebuie să fie motivate, pentru
ca părţile să le poată analiza şi contesta, dacă este cazul.
În calitate de persoană desemnată de beneficiar să acţioneze în scopul contractului, Inginerul
are un rol esenţial în perioada de execuţie a lucrărilor, reprezentând practic o garanţie pentru
beneficiar a faptului că lucrările sunt realizate în conformitate cu prevederile contractului, având în
principal rolul de a supraveghea executarea lucrărilor şi îndeplinirea obligaţiilor de către antreprenor
(Inginerul poate emite către antreprenor instrucţiuni care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor
şi remedierea de defecţiuni, antreprenorul având obligaţia de a respecta aceste instrucţiuni).
Totodată, prin adoptarea acestei proceduri, Inginerul are competenţe pentru a conveni sau stabili
modul de soluţionare a unei probleme, sens în care va trebui să se consulte cu fiecare parte, în
încercarea de a ajunge la un acord, având, în ultimă instanţă, competenţa de a soluţiona imparţial
disputa, luând în considerare toate circumstanţele relevante.
Or, astfel cum a reţinut şi instanţa de judecată, la formularea propunerii de prelungire a
contractului cu 252 de zile calendaristice Inginerul nu a indicat de ce nu a fost avută în vedere la
durata iniţială stabilită prin contract sau la propunerile pentru cele două acte adiţionale de prelungire
a duratei de execuţie a lucrării interdicţia Primăriei Dorohoi privind spargerea, interdicţie care derivă
dintr-un contract deja încheiat şi care era deja stabilită ca şi durată.
De asemenea tot instanţa, deşi a respins capătul subsidiar de cerere, a reţinut că nu se arată
de ce numărul de zile necesar pentru fiecare dintre motive nu are ca punct de plecare aceeaşi dată şi
sunt calculate prin adunare, de ce respectivele durate nu s-ar suprapune măcar parţial şi dacă
respectivele revendicări mai puteau fi formulate respectându-se condiţiile contractuale.
În conformitate cu prevederile art. 4.4 - Răspunderea Inginerului din Caietul de Sarcini din
Contractul de supervizare nr. 14822/06.12.2012 „Inginerul este financiar responsabil în faţa
Autorităţii Contractante pentru următoarele aspecte, nelimitându-se la acestea: lucrările
înregistrează întârzieri semnificative, întârzieri care ar fi putut fi evitate prin implicarea Inginerului
în orice fel conform termenilor şi condiţiilor contractelor de lucrări”.
De asemenea, sunt incidente în prezenta speţă aspecte privind neexecutarea culpabilă a
obligațiilor contractuale asumate de către societatea pârâtă conform art. 7.1 şi art. 14.2 din Condiţiile
Generale ale Contractului încheiat între părţi, inginerul, prin elaborarea referatului de determinare,
nu a acţionat cu devotament şi imparţialitate şi ca un Prestator loial al Achizitorului şi nici nu şi-a
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asumat toate sarcinile privind implementarea în bune condiţii a Proiectului, respectiv atingerea
obiectivelor acestuia în termenele stabilite.
Pentru toate aceste motive, Referatului de specialitate al Inginerului cu Rol de Determinare
- anexă la adresa nr. RIE 3110/17.12.2019 apare ca fiind netemeinic şi nelegal, sens în care a solicitat
anularea acestuia.
A solicitat admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii nr. 26 din 09.03.2021 şi, pe cale de
consecință, admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi precizată.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 16 iulie 2021, pârâta SC R.C. SRL Bucureşti
a solicitat respingerea apelului formulat N.A. SA şi menţinerea în totalitate a sentinţei atacate, pentru
motivele de fapt şi de drept dezvoltate în scris la dosar, precum şi pentru cele invocate prin actele
procedurale depuse în etapa judecării fondului.
Deosebit de aceasta, a apreciat că, instanţa de fond a admis, în mod corect, excepţia
inadmisibilităţii primului capăt al cererii de chemare în judecată, având ca obiect constatarea
inopozabilităţii Referatului, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 35 din Codul de
procedură civilă pentru admisibilitatea cererii în constatare.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 19 iulie 2021, intervenienta L.F. SRL
Timişoara a solicitat să se dispună, pe cale de excepţie, admiterea excepţiei inadmisibilităţii căii de
atac a apelului, iar pe fond, respingerea acestuia ca nefondat şi obligarea apelantei reclamante la
plata cheltuielilor de judecată efectuate în calea de atac a apelului – conform dovezilor depuse la
dosarul cauzei.
Deosebit de aceasta, a precizat că apelanta reclamantă nu a invocat niciun motiv concret care
să conducă la constatarea nulităţii Referatului de specialitate al Inginerului cu rol de Determinare.
Examinând apelul declarat de către reclamanta SC N.A.SA prin prisma excepţiei
inadmisibilităţii acestuia, invocată de intimatul intervenient SC L.F. SRL, curtea a reţinut
următoarele:
În fapt, obiectul prezentului litigiu este dat de cele două contracte de achiziție publică,
respectiv Acordul contractual nr. 10470 din data de 08.06.2016 și Contractul de servicii nr. 14882
din data de 06.12.2012 BT-CS-02 de Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul
proiectului „extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare-epurarea
apelor uzate Botoșani”.
În drept, pornind de la prevederile dispozițiilor art. 53 alin. (1*1) din Legea nr. 101/2016
care prevăd în mod expres faptul că „procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor
administrative se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă
a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia
în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul.”, curtea a reținut incidența următoarelor
modificări legislative:
În ceea ce privește forma inițială a dispozițiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 101/2016,
curtea a reținut că acestea prevedeau că:
„Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia
contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii
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publice. Recursul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de
zile de la data sesizării legale a instanţei.”
Conform O.U.G. nr. 23 din 4 februarie 2020 în vigoare din 12.02.2020:
„Art. 55
(3) Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1) poate fi atacată cu recurs,
în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii
de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Recursul este soluţionat de urgenţă
şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile lucrătoare de la data sesizării legale a
instanţei.
(3*1) Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1*1) poate fi atacată numai
cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul este soluţionat
de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile lucrătoare de la data sesizării
legale a instanţei.”
Curtea a reținut că, prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 221 din 2 iunie 2020
publicată în M. Of. nr. 594 din 7 iulie 2020, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată
direct de Avocatul Poporului şi s-a constatat că O.U.G. nr. 23/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice este
neconstituţională, în ansamblul său, astfel că:
„Art. 55
(3) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia
contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii
publice. Recursul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de
zile de la data sesizării legale a instanţei.
(3*1)Introdus prin O.U.G. nr. 23/2020, declarată neconstituţională prin Decizia CCR nr.
221/2020, publicată în M.Of. nr. 594 din 7 iulie 2020.”
Prin Decizia ÎCCJ nr. 40 din data de 18.05.2020 s-a stabilit faptul că „în interpretarea și
aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și
căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și
a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (în forma în vigoare anterior
modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea
unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice), stabilește că:
Hotărârea pronunțată în primă instanță în procesele și cererile care decurg din
executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare
la instanța ierarhic superioară - secția sau completul specializat în litigii cu profesioniști, conform
procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.”
Conform pct. 34 din O.U.G. Nr. 114 din 9 iulie 2020 în vigoare din 13.07.2020:
„Art. 55
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(3) Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor prevăzută la art. 53 alin. (1) poate fi atacată cu
recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de
apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Recursul este soluţionat de urgenţă şi
cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei.
(3*1) Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor prevăzută la art. 53 alineatul (1*1) poate fi
atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul
este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la data
sesizării legale a instanţei.”
Prin prisma excepției inadmisibilității căii de atac a apelului invocată prin întâmpinare,
curtea a reținut că, în considerarea celor expuse anterior, aceasta apare ca fiind fondată pentru
următoarele considerente:
Acțiunea în fața instanței de fond a fost introdusă la data de 09.06.2020, moment în care,
erau incidente într-adevăr, dispozițiile care prevedeau că pentru procesele şi cererile care decurg
din executarea contractelor administrative, calea de atac incidentă este cea a apelului.
Astfel, curtea a reținut că se pune problema admisibilității sau inadmisibilității căii de atac a
apelului ținând cont de faptul că, acțiunea a fost introdusă la insanța de fond între data la care Curtea
Constituțională a pronunțat Decizia nr. 221 din 02.06.2020 prin care a declarat ca fiind
neconstituțională în integralitatea ei O.U.G. nr. 23 din 4 februarie 2020 și data la care a început să
producă efecte Decizia CCR, respectiv data la care a fost publicată în Monitorul Oficial
(07.07.2020).
Pe cale de consecință, curtea a reținut că aplicarea pentru viitor a deciziilor Curții
Constituționale vizează atât situațiile juridice ce urmează a se naște „facta futura”, cât și situațiile
juridice pendinte (cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești la momentul publicării deciziei
de admitere a excepției de neconstituționalitate , în care respectivele dispoziții sunt aplicabile –
indiferent de invocarea excepției până la publicarea deciziei de admitere) și, în mod excepțional,
acele situații care au devenit „facta praeterita”, respectiv cauzele în care a fost invocată excepția
de neconstituționalitate, indiferent dacă, până în momentul publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a deciziei prin care se constată neconstituționalitatea, acestea au fost soluționate
definitiv și irevocabil, cauze în care, prin exercitarea căii de atac a revizuirii, decizia CCR se va
aplica și acestora.
Astfel, cum cauza care formează obiectul dosarului avea caracter pendinte, întrucât era
susceptibilă de a fi atacată prin prisma unei căi de atac și, per a contrario, nu a fost soluționată
definitiv, curtea, în considerarea aspectelor expuse, a reținut că deși acțiunea a fost introdusă anterior
publicării deciziei Curții Constituționale nr. 221 în Monitorul Oficial, respectiv anterior datei de 7
iulie 2020, aceasta produce efecte și asupra cauzei de față.
Finalmente, curtea, contiguu celor evidențiate ad supra, a admis excepția inadmisibilității
căii de atac a apelului și, pe cale de consecință, a respins ca inadmisibil apelul reclamantei SC N.A.
SA.
În concluzie, calea de atac legală este recursul, nicidecum apelul (acesta fiind inadmisibil)
astfel că, în considerarea principiului legalității căilor de atac, trebuie acordată eficiență art. 457
alin. (3) din Noul cod de procedură civilă având în vedere mențiunea inexactă inserată în sentința
ce face obiectul controlului judiciar cu privire la calea de atac.
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11. Art.78 alin.1 și 2 din C.pr.civ. Introducerea din oficiu în cauză a altor persoane. Instanța
poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, fără acordul părților, doar în condițiile
prev. de art.78 alin.1 din C.prc.civ. Astfel, în procedura contencioasă, instanța poate dispune
introducerea în cauză a altor persoane fără acordul părților doar în cazurile expres prevăzute de
lege. În celelalte cazuri sunt aplicabile dispozițiile art.78 alin.2 din C.pr.civ.
Rezumat:
Referitor la cazul de casare reglementat de disp. art. 488 pct. 5 Cod pr. civilă, Curtea constată că
instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a disp. art. 78 alin. 2 Cod pr. civilă. În speţă, instanţa de
apel a reţinut o normă de procedură prevăzută într-o lege organică – respectiv disp. 54 alin. 1 din
Legea nr. 136/1995, referitoare la citarea obligatorie a persoanei responsabile de producerea
accidentului. Curtea constată că, în raport de disp. art. 54 alin. 1 din Legea 136/1995 aplicabile
sunt dispoziţiile art. 78 alin. 1 Cod pr. civilă, iar nu cele reţinute de instanţa de apel – 78 alin. 2
din Codul de procedură. civilă. Astfel, disp. art. 78 alin. 1 Cod pr. civilă reglementează situaţia în
care instanţa ordonă din oficiu introducerea în cauză a altor persoane, în virtutea unei dispoziţii a
legii (în speţă disp. art. 54 alin. 1 din Legea 136/1995), chiar dacă părţile se împotrivesc. Disp. art.
78 alin. 2 Cod pr. civilă reglementează situaţia în care necesitatea introducerii în cauză este dată
de specificul raportului juridic dedus judecăţii, fiind subordonată astfel principiului disponibilităţii,
instanţa neputând lărgi cadrul procesual cu încălcarea dreptului de dispoziţie al părţilor. Acestă
situaţie se impune cu prisosinţă în lipsa unei dispoziţii exprese a legii care abilitează instanţa de a
introduce alte părţi în proces, chiar când părţile s-ar opune.

(Decizia nr.414/15.11.2021. Dosar nr.4762/285/2014*)

Hotărârea:
Prin sentinţa civilă nr. 2100 din data de 25 mai 2018 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în
dosarul civil nr. 4762/285/2014, instanţa a admis acţiunea civilă având ca obiect pretenţii formulată
de reclamanta SC C. & D. SRL în contradictoriu cu pârâta SC ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI
SA BUCUREŞTI, a obligat pe pârâta să plătească reclamantei suma de 18590 lei cu titlu de
despăgubiri civile, precum şi suma de 1034 lei cheltuieli de judecată.
Prin decizia nr. 182 din 27.02.2019, pronunţată de Tribunalul Suceava – secţia a II-a civilă, a fost
admis apelul şi schimbată în tot sentinţa apelată, în sensul că a fost respinsă acțiunea, ca nefondată.
Prin aceeaşi decizie, au fost respinse cererile ambelor părți de acordare a cheltuielilor de judecată
de la instanța de fond şi admisă cererea apelantei de acordare a cheltuielilor de judecată din apel în
sumă de 517,25 lei.
Prin decizia nr. 203 din 02.07.2020 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, a fost admis
recursul, casată decizia recurată şi trimisă cauza pentru rejudecarea apelului aceleiaşi instanţe.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia a II – a Civilă la data de
07.08.2020 sub nr. 4762/285/2014*.
Prin decizia nr. 122 din 20.01.2021, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă:
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- a admis apelul formulat de pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 2100 din data de 25.05.2018
pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr.4762/285/2014, a schimbat în tot sentinţa apelantă
şi, în consecinţă, a admis excepţia lipsei coparticipării procesuale pasive obligatorii, invocată din
oficiu de instanţa de apel;
- a respins, ca inadmisibilă, cererea de chemare în judecată;
- a respins, ca neîntemeiat, capătul de cerere accesoriu reprezentat de obligarea pârâtei la
plata în favoarea reclamantei a cheltuielilor de judecată din prima instanţă.
- a obligat intimata – reclamantă la plata în favoarea apelantei – pârâte a sumei de 517,25 lei
cu titlu de cheltuieli de judecată din apel.
- a respins, ca neîntemeiată, solicitarea apelantei–reclamantei privind obligarea apelantei –
pârâte la plata cheltuielilor de judecată din apel.
Împotriva acestei decizii, a declarat recurs reclamanta SC C. & D. SRL, solicitând
admiterea recursului, casarea deciziei cu reţinere spre rejudecare, cu consecinţa respingerii apelului
formulat în cauză şi menţinerea sentinţei primei instanţe, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor
de judecata.
În motivare, a arătat că, se impune casarea deciziei pentru cazul prevăzut de art. 488 alin. 1
pct. 5 CPC, respectiv când prin hotărârea dată instanţa a încălcat regulile de procedură a căror
nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, în cauza urmând a se reţine şi disp. art. 498 alin. 1
C.proc.civ. în sensul rejudecării procesului în fond de către instanţa de recurs, întrucât instanţa de
apel a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului.
Astfel, a arătat că, în primul rând instanţa de apel a nesocotit dispoziţiile obligatorii din
decizia nr. 203/02.07.2020 a Curţii de Apel Suceava care a casat decizia nr.182/2019 a Tribunalului
Suceava (când s-a pronunţat prima dată asupra apelului) motivul reţinut de instanţa de recurs fiind
„omisiunea de a analiza susţinerile reclamantei din acţiunea introductivă şi întâmpinarea la apel,
respectiv omisiunea de a corobora probatoriul administrat de instanţele de fond pentru stabilirea
situaţiei de fapt, ceea ce echivalează cu o necercetare a fondului de către instanţa de apel”.
Astfel, primind aceste îndrumări din partea Curţii de Apel Suceava, Tribunalul Suceava era
obligată să respecte aceste indicaţii ale instanţei de recurs din decizia nr. 203/02.07.2020 în sensul
de a cerceta fondul cauzei. Cu toate acestea, Tribunalul Suceava nesocoteşte dispoziţiile acestei
decizii de casare şi soluţionează cauza în apel în baza excepţiei lipsei coparticipării procesuale
pasive invocată din oficiu, fără a mai analiza fondul cauzei.
În aceste condiţii, recurenta-reclamantă a apreciat că se impune casarea cu reţinere spre
rejudecare întrucât instanţa de apel a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului cauzei,
admiţând în mod greşit apelul pârâtei SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA Bucureşti în temeiul
excepţiei lipsei coparticipării procesuale pasive. Consideră că în mod greşit instanţa de apel a admis
excepţia lipsei coparticipării procesuale pasive, în principal, fată de dispoziţiile art. 54 alin. 1din
Legea nr. 136/1995 şi, în subsidiar, faţă de art. 78 alin. 2 C.pr.civ. având în vedere omisiunea
introducerii în cauza de prima instanţa, în calitate de intervenient forţat, a conducătorului auto de
cetăţenie greacă.
În primul rând, admiterea excepţiei lipsei coparticipării procesuale pasive faţă de omisiunea
introducerii în prima instanţa a intervenientului forţat (cf. art. 78 alin. 2 C.pr.civ.) este nelegală,
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C.pr.civ. neprevăzând o asemenea soluţie generată de culpa primei instanţe (după cum se exprimă
instanţa de apel).
În al doilea rând, în apel este tardiv a se invoca necesitatea introducerii în proces a unei terţe
persoane (terț interveninet forţat), astfel încât a apreciat că invocarea în apel a excepţiei lipsei
coparticipării procesuale pasive este tardivă.
Sub un alt aspect, în cauză nu se putea reţine şi admite această excepţie a lipsei coparticipării
procesuale pasive, motivat şi de următoarele :
Așa cum a invocat şi în faţa instanţei de apel, dispoziţiile art. 54 alin. 1 din Legea nr.
136/19995 nu sunt aplicabile speţei întrucât :
a) Art. 54 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 face referire la „drepturile persoanelor păgubite
prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România (...)”, ori
în cazul de faţă este vorba despre drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule
aflate în proprietatea persoanelor asigurate în GRECIA;
b) evenimentul rutier nu s-a produs pe teritoriul României, în cauză fiind aplicabile
dispoziţiile legii străine şi Regulamentele UE la care a făcut referire, cât şi ale prevederilor
Directivei a IV- a CEE, aşa cum a invocat şi SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA Bucureşti
prin întâmpinare.
Sub un alt aspect, fără a i se stabili vreo culpă, instanţa de apel a admis apelul asigurătorului
în baza unei excepţii şi a respins acţiunea pe motiv că prima instanţa nu a introdus în proces în
calitate de intervenient forţat pe cetăţeanul grec. Practic, fără a reţine reclamantei vreo culpă în lipsa
citării cetăţeanului grec în proces, Tribunalul Suceava respinge acţiunea şi o obligă pe reclamantă
la plata cheltuielilor de judecată, aspect care excede dispoziţiilor procedurale.
Aşa cum s-a reţinut în literatura de specialitate „instanţa nu poate invoca din oficiu ca motiv
de ordine publică încălcarea obligaţiei de a introduce în cauza un terţ, după cum nici partea nu poate
invoca direct în apel sau în recurs (...) dacă cererea a fost analizată pe fond”.
Pe de altă parte, atâta timp cât reclamanta a indicat drept cauză a cererii de chemare în
judecată răspunderea delictuală şi regulile despăgubirii de către societatea de asigurare, chiar în lipsa
indicării tuturor textelor de lege de drept material aplicabile, judecătorii sunt obligaţi „să dea acţiunii
calificarea juridică exactă, alta decât cea dată de reclamant prin cererea de chemare în judecată”.
Art.129 alin. (3)-alin. (5) C.pr.civ. consacră rolul activ al judecătorului, în virtutea căruia instanţa
are obligaţia să pună în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt
menţionate în cerere, şi să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală
privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în
scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în aplicarea principiului rolului act al
judecătorului, consacrat de prevederile art. 129 alin. (3) alin. (5) C.pr.civ. (art. 22 NCPC), temeiul
juridic al acţiunii poate fi pus în discuţie de către instanţa de judecată, care, în exercitarea rolului
activ, este îndreptăţită şi chiar obligată, pentru a contribui la ocrotirea intereselor legitime ale
părţilor, să dea acţiunii calificarea juridică exactă, alta decât cea dată de reclamant prin cererea de
chemare în judecată. Înalta Curte a precizat că, din această perspectivă, calificarea acţiunii se face
nu după natura termenilor folosiţi de reclamant, ci după motivele de fapt ale cererii şi după scopul
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urmărit prin promovarea acţiunii. (Decizia nr. 1728 din 12 iunie 2015 pronunţată de Secţia a II-a
civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect pretenţii).
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din noul Cod de procedură civilă, judecătorul dă sau
restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o
altă denumire. În acest caz judecătorul este obligat să pună în discuţia părţilor calificarea juridică
exactă.
Sub un alt aspect, solicită a se reţine şi dispoziţiile art. 22 (1) şi (2) privind rolul judecătorului
în aflarea adevărului.
A mai arătat faptul că, în fata instanţei de apel a mai depus o serie de Regulamente CE din
care rezultă admisibilitatea unei astfel de acţiuni de judecata.
Astfel, în cauză a solicitat şi aplicarea şi constatarea incidenţei Regulamentului (UE) nr.
1215/2012 al Parlamentului European al Consiliului din 12.12.2012, cât si al prevederilor
Regulamentului CE 864/2007.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că în cazul producerii riscului asigurat în afara
ţării de origine a asiguratului, condiţiile angajării răspunderii asigurătorului străin sunt cele date de
Cartea Internaţională de Asigurare (sistemul Carte Verde), iar în conţinutul acestei convenţii se face
trimitere la legislaţia ţării pe teritoriul căruia se produce evenimentul asigurat în conformitate cu
care urmează să se garanteze acoperirea prejudiciului.
Cu privire la Regulamentul CE 864/2007 (Roma II), Înalta Curte a reţinut că se aplică
obligaţiilor necontractuale (nu pre contractuale) în materie civilă şi comercială, în situaţii care
implică un conflict de legi. Alineatul (2) al articolului 1 din Regulament enumera aspectele excluse
din domeniul de aplicare al regulamentului şi răspunderea delictuală pentru un fapt ilicit nu este
exclusă din sfera de aplicare a regulamentului. Prejudiciul produs reclamantei în urma
evenimentului rutier produs in Grecia, este consecinţa unei fapte ilicite.
Regulamentul CE 864/2007 (Roma II) este aplicabil cauzei şi, potrivit dispoziţiilor
articolului 4 cu denumirea marginală "norma generală", norma de drept material aplicabilă este
legea ţării în care s-a produs prejudiciul, indiferent în ce ţară a avut loc faptul cauzator de prejudiciu
şi indiferent de ţara sau ţările în care se manifestă efectele indirecte ale respectivului fapt.
Cum evenimentul rutier a avut loc în Grecia, legea de drept material aplicabilă este cea din
această ţară.
În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii (fără
a indica temeiul legal al acestei excepţii) invocata de apelanta-pârâta, acestea trebuiau respinse ca
nefondate având în vedere şi apărările invocate în întâmpinarea depusă la apel.
Faptul de a nu indica toate textele de lege de drept material aplicabile speței nu face ca
cererea de chemare în judecată să fie inadmisibilă (aşa cum în mod greşit consideră apelanta), iar
invocarea unor noi temeiuri de drept material nu duce la schimbarea cauzei cererii de chemare in
judecată. În adresa 14/357/G emisă de apelantă se consemnează că „SC ALIANZ TIRIAC
ASIGURĂRI intervine în acest caz în calitate de reprezentant de despăgubiri în România al
asigurătorului sus-menţionat conform prevederilor Directivei a IV- a CEE"”.
Totodată, instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra celorlalte excepţii invocate prin
întâmpinarea sa la apel.
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Pe fondul cauzei, solicită respingerea apelul ca nefondat. Este absolut evident că şoferul grec
este cel vinovat de producerea accidentului (avariilor), el lovind din spate autovehiculul reclamantei,
aşa cum rezultă şi din declaraţia martorului audiat în faţa instanţei de apel în şedinţa din 06.01.2021.
Menţiunea din aceasta adresă şi din actele întocmite de asigurătorul grec în sensul ca „vehiculul dvs.
a blocat drumul în totalitate într-o curbă şi auto K.. 7707 nu a putut evita impactul” este de fapt o
recunoaştere a vinovăţiei şoferului grec, care avea obligaţia legală prevăzută de Codul rutier din
Grecia cât și cel din România (inclusiv reglementările la nivel european) de a păstra distanța
corespunzătoare pentru a evita orice situaţii de acest gen. Mai mult decât atât, martorul audiat în
faţa instanţei de apel a confirmat susţinerile sale în sensul stabilirii vinovăţiei exclusive a
cetăţeanului grec în producerea avariilor ca urmare a evenimentului rutier.
Conform art. 2562 alin. 1 Cod civil „Conţinutul legii străine se stabileşte de instanţa
judecătorească prin atestări obţinute de la organele statului care au edictat-o, prin avizul unui expert
sau printr-un alt mod adecvat”. Prin urmare, solicită efectuarea demersurilor prin intermediul
instanţei privind atestarea privitoare la conţinutul dreptului străin (art.19 din Codul rutier din
Grecia care reglementează „Viteza şi distanţa dintre vehicule” în vigoare la data de 24.05.2014) în
temeiul Convenţiei europene (nr. 62 a Consiliului Europei) în domeniul informării asupra dreptului
străin, semnată la Londra la 7 iunie 1968, şi al Protocolului adiţional (nr. 97 al Consiliului Europei)
la această convenţie, semnat la Strasbourg la 15 martie 1978, la care România a aderat prin HG nr.
153/1991 (M. Of. nr. 63bis din 26 martie 1991).
Iniţial, Tribunalul Suceava a efectuat o adresă către Ministerul Justiţiei prin care a solicitat
efectuarea unei adrese către Ministerul Justiţiei din Grecia pentru comunicarea unor informaţii
privind dreptul intern aplicabil. Consideră recurenta că o asemenea adresă (cu toate cerinţele
menţionate în adresa Tribunalului Suceava din 17.12.2020) trebuie din nou emisă şi comunicată în
măsura în care se va dispune casarea cu reţinerera cauzei spre rejudecare.
În speţă, conducătorul auto grec implicat în accidentul rutier a încălcat dispoziţiile Codului
rutier din Grecia, în special a dispoziţiilor art. 19 pct. 1, pct. 2 pct. 3, pct. 7. În măsura în care nu se
obţin relaţii din Grecia într-un termen rezonabil, în cauză se aplică legea română conform art. 2562
alin. 3 Cod civil. În afară de cazul prevăzut la art. 488 alin. 1 pct. d) din C.pr.civ., în cauză urmează
să se reţină şi disp. art. 498 alin. 1 C.pr.civ. în sensul rejudecării procesului în fond de către instanţa
de recurs.
Pentru motivele sus-mentionate, recurenta-reclamantă a solicitat admiterea recursului,
casarea cu reţinere spre rejudecare, respingerea apelului şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de
judecată din apel şi din recurs.
Verificând cu prioritate excepţia nulităţii recursului, conform art. 248 alin. 1 din Noul Cod
de procedură civilă, curtea a apreciat că este neîntemeiată.
Intimata a invocat excepţia nulităţii recursului, în considerarea disp. art. 489 C.pr.civ. Raportat la
această excepţie curtea a reţinut că recurenta a invocat motivul de casare reglementat de prev. art.
488 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ., pe care l-a dezvoltat corespunzător, cu indicarea normelor de procedură
aplicate greşit de instanţa de apel, respectiv disp. art. 78 alin. 2 şi art. 22 şi art. 129 alin. 3-5 C.pr.civ.
Pe cale de consecinţă, curtea a constatat că în cauză nu este dată excepţia nulitaţii recursului
reglementată de disp. art. 489 alin. 2 C.pr.civ.
Referitor la cazul de casare reglementat de disp. art. 488 pct. 5 C.pr.civ., curtea a constatat că
instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a disp. art. 78 alin. 2 C.pr.civ. În speţă, instanţa de apel a
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reţinut o normă de procedură prevăzută într-o lege organică – respectiv disp. 54 alin. 1 din Legea
nr. 136/1995, referitoare la citarea obligatorie a persoanei responsabile de producerea accidentului.
Curtea a constatat că, în raport de disp. art. 54 alin. 1 din Legea 136/1995 aplicabile sunt dispoziţiile
art. 78 alin. 1 C.pr.civ., iar nu cele reţinute de instanţa de apel – 78 alin. 2 C.pr.civ. Astfel, disp. art.
78 alin. 1 C.pr.civ. reglementează situaţia în care instanţa ordonă din oficiu introducerea în cauză a
altor persoane, în virtutea unei dispoziţii a legii (în speţă disp. art. 54 alin. 1 din Legea 136/1995),
chiar dacă părţile se împotrivesc. Disp. art. 78 alin. 2 C.pr.civ. reglementează situaţia în care
necesitatea introducerii în cauză este dată de specificul raportului juridic dedus judecăţii, fiind
subordonată astfel principiului disponibilităţii, instanţa neputând lărgi cadrul procesual cu
încălcarea dreptului de dispoziţie al părţilor. Acestă situaţie se impune cu prisosinţă în lipsa unei
dispoziţii exprese a legii care abilitează instanţa de a introduce alte părţi în proces, chiar când părţile
s-ar opune.
În considerarea celor ce preced, curtea a apreciat că în cauză este dat cazul de casare reglementat de
disp. art. 488 pct. 5 C.pr.civ. constând în greşita aplicare a prev. art. 78 alin. 2 C.pr.civ.
Însă, în raport de disp. art. 502 rap. la art. 481 C.pr.civ., luând în considerare circumstanţele speţei,
curtea a respins recursul formulat de reclamantă în condiţiile în care judecarea pe fond a apelului ar
duce la respingerea acţiunii ca nefondată în raport de normele de drept invocate de reclamantă prin
petitul cererii introductive – art. 1349 Cod civil şi Legea nr. 136/1995.
Astfel. disp. art. 75 alin. 1 Cod civil reglementează aspectul intern al aplicării legii civile în spaţiu,
pornind de la ideea că raporturile civile stabilite pe teritoriul României sunt guvernate de actele
normative din sistemul de drept român. În cauza dedusă judecăţii raportul juridic obligaţional constă
într-o pretinsă faptă ilicită ce a fost comisă în afara acestui perimetru spaţial – teritoriul României.
Or, subsecvent casării, instanţa de recurs procedează la o rejudecare a apelului, însă prevederile art.
478 alin. 3 C.pr.civ. interzic schimbarea calităţii părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în
judecată. Pe cale de consecinţă, curtea a constatat că normele de drept material invocate de
reclamantă nu sunt aplicabile raportului juridic litigios din considerente de teritorialitate a legii
civile române.
Faţă de cele ce preced, curtea, în aplicarea disp. art. 502 rap. la art. 481 C.pr.civ. a respins recursul
reclamantei, ca nefondat.

12. Art.1381 alin.2 din C.civ; art.1531 din C.civ. Daune morale. Creditorul unei obligații izvorâte
din săvârșirea unei fapte delictuale are dreptul la repararea integrală a daunelor suferite, dreptul
la reparație născându-se din ziua producerii prejudiciului, prin aceasta înțelegându-se pierderea
efectiv suferită și beneficiul de care acesta a fost lipsit. De asemenea, legiuitorul nu face distincție
între daunele morale și daunele materiale, astfel că se impune egalitatea de tratament juridic în
ce privește acordarea dobânzilor legale și a actualizării cu indicele de inflație a prejudiciului
suferit.
Rezumat:
În ceea ce privește motivul de apel care vizează actualizarea sumelor acordate în lei cu
indicele de inflație și dobânda legală pentru daunele morale de la data accidentului și pentru
celelalte sume de la data introducerii acțiunii, curtea are în vedere următoarele:
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Dispozițiile art. 1381 din Codul civil (2) : „Dreptul la reparație se naște din ziua cauzării
prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat, iar (3) Dreptului la reparație
îi sunt aplicabile, de la data nașterii sale, toate dispozițiile legale privind executarea,
transmisiunea, transformarea și stingerea obligațiilor.”
În conformitate cu art. 1386 alin. (1) din același act normativ : „(1) Repararea prejudiciului
se face în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori
dacă victima nu este interesată de reparaţia în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilite prin
acordul părţilor sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească.”
Art. 1.531 : „(1) Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a
suferit din faptul neexecutării. (2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi
beneficiul de care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de
cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea
prejudiciului.”
Preliminar, curtea reţine că prevederile art. 1381 alin. 2 Cod civil, dreptul la reparaţie se
naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat, iar
legiuitorul nu distinge după cum prejudiciul estre material sau moral. De asemenea, potrivit
dispoziţiilor art. 1386 alin. 2 Cod civil, la stabilirea despăgubirii se va avea în vedere, dacă prin
lege nu se prevede altfel, data producerii prejudiciului, iar conform dispoziţiilor art. 1523 alin. 2
lit. e) Cod civil debitorul se află de drept în întârziere, între altele, şi atunci când obligaţia se naşte
din săvârşirea unei fapte ilicite extracontractuale.
Față de cele ce preced, Curtea constată neîntemeiate criticile aduse sentinței atacate sub
acest aspect, le înlătură și menține soluția instanței de fond de actualizare a sumelor acordate în
lei cu indicele de inflaţie, apelanta fiind obligată la plata dobânzii legale pentru acestea de la data
producerii accidentului, respectiv, 28.03.2017, în ceea ce priveşte daunele morale şi de la data
introducerii acţiunii, respectiv, 20.03.2020, pentru celelalte sume.

(Decizia nr.340/18.11.2021, Dosar nr.591/40/2020)

Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, la data de
23.03.2020, reclamantul C.C.G., în contradictoriu cu intervenientul M.A.I. şi pârâta SC Euroins
România Asigurare Reasigurare SA a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 200.000 euro,
în lei la cursul BNR din ziua plății, reprezentând daune morale; obligarea pârâtei la plata
următoarelor sume de bani reprezentând daune materiale: 12.000 lei și 750 euro în lei la cursul
BNR din ziua plății, reprezentând cheltuielile efectuate de reclamant pentru recuperare ca urmare
a accidentului (contravaloare consultații medicale, medicamente, carburant, bilete de autocar etc.);
6.677,69 euro/an, începând cu anul 2017, reprezentând despăgubiri pentru nerealizarea câștigului
din muncă; actualizarea sumelor arătate mai sus conform indicelui de inflație de la data scadenței
până la data plății efective, respectiv obligarea pârâtei la plata dobânzilor legale aferente sumelor
de bani datorate, de la data scadenței până la data plății efective; obligarea pârâtei la plata
cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă.
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Prin sentinţa civilă nr. 52 din 12 mai 2021, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, a
admis, în parte, cererea, obligând pârâta să-i plătească reclamantului suma de 200.000 euro, în
lei la cursul BNR din ziua plăţii, reprezentând daune morale ca urmare a accidentului din data de
28.03.2017; a obligat pârâta să-i plătească reclamantului sumele de 6.700 lei şi 660 euro, în lei la
cursul BNR din ziua plăţii, reprezentând daune materiale şi suma de 6.600 euro/an, în lei la cursul
BNR din ziua plăţii, începând cu anul 2017 şi în continuare până la reducerea sau încetarea stării
de nevoie ori a incapacităţii de muncă; a dispus actualizarea sumelor acordate în lei cu indicele de
inflaţie şi a obligat pârâta la plata dobânzii legale pentru acestea de la data producerii accidentului,
respectiv, 28.03.2017, în ceea ce priveşte daunele morale şi de la data introducerii acţiunii,
respectiv, 20.03.2020, pentru celelalte sume.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta.
Primul motiv de apel vizează acordarea daunelor morale în cuantum total de 200.000 de euro,
pârâta arătând următoarele:
Despăgubirile acordate cu titlu de daune morale de către instanţa de fond prin sentinţa civilă
apelată sunt mult prea mari şi sunt acordate în cuantum exagerat în contextul social autohton, iar
acordarea lor nu se justifică raportat la alte situaţii în care victime ale accidentelor rutiere ce au
suferit un număr mai mare sau egal cu cele ale reclamantului intimat, ori au suferit consecinţe mult
mai grave, au primit de la instanţe naţionale şi în speţă de la Curtea de Apel Suceava, despăgubiri
cu titlu de daune morale - sume mai mici decât cele solicitate prin cererea de chemare în judecată,
a apreciat că se impune diminuarea sumei totale de 200.000 ce euro şi acordarea unor sume
rezonabile.
Astfel, la reaprecierea daunelor morale a solicitat să se aibă în vedere suplimentul nr.
23972/15.02.2021 la raportul de nouă expertiză medico – legală nr. 23972/07.10.20219, în sensul
că, intimatul reclamant s-a prezentat la IML Iaşi şi a fost examinat medico – legal la data de
9.12.2020; că de la ultima examinare medico – legală nu a mai făcut tratament medico – chirurgical
sau recuperator; că osteartita gleznei stângi a îngreunat procesul de vindecare şi a contribuit la
scurtarea membrului stâng şi la rezultatele funcţionale nesatisfăcătoare; că nu se poate stabili cu
certitudine dacă bacteria Enferococus spp a fost luată din mediul spitalicesc sau dacă a fost existentă
în organism la data accidentului, că această bacterie nu este un germen de spital ci este caracteristic
zonelor tegumentare cu igienă precară sau poate ajunge în plagă prin contaminare în momentul
producerii fracturii deschise.
Prin acordarea sumei de 200.000 euro. instanţa de fond practic a acordat 1.177 euro/zi de
îngrijire medicală, adică suma de aproximativ 5.882 lei/zi de îngrijire medicală, sumă exagerată.
Cum la nivel legislativ nu există criterii obiective, precise cuantificabile, de stabilire a
despăgubirilor băneşti pentru repararea prejudiciilor morale, a solicitat reaprecierea daunelor morale
şi să se aibă în vedere următoarele criterii subiective: infracţiunea în urma căreia a suferit vătămările
a fost săvârşită din culpă; faptul că reclamantul intimat nu a respectat recomandările ce i s-au
menţionat odată cu examinarea din 02.09.2019; numărul de zile de îngrijiri medicale 160 – 170 zile;
nu a suferit vreo pierdere de organ sau nu i-a fost afectată vreo funcţie vitală; nu a suferit vreun
prejudiciu estetic grav şi permanent reţinut în lucrarea de specialitate; să se aibă în vedere şi faptul
că osteartita gleznei stângi a îngreunat procesul de vindecare şi a contribuit la scurtarea membrului
stâng şi la rezultate funcţionale nestasfăcătoare; nu s-a putut stabili cu certitudine dacă bacteria
Enterococus spp a fost luată din mediul spitalicesc sau dacă a fost existentă în organism la data
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accidentului; că din concluziile suplimentului la raportul de expertiză reiese că reclamantul a dat
dovadă de o igienă corporală precară ce a condus la infectarea cu bacteria Enterococus spp ce a
condus la prelungirea perioadei de recuperare şi vindecare a reclamantului intimat.
Despăgubirile pentru repararea prejudiciilor morale sunt dificil de stabilit, în absenţa unor
probe materiale judecătorul fiind singurul care, în raport de consecinţele suferite de partea vătămată,
trebuie să aprecieze o anumită sumă globală. Cât priveşte întinderea prejudiciului este evident că
acesta nu poate fi cuantificat potrivit unor criterii matematice sau economice, astfel încât în funcţie
de împrejurările concrete ale speţei, instanţa urmează să acorde despăgubiri apte să constiuie o
satisfacţie echitabilă, ceea ce prima instanţă nu a făcut prin sentinţa civilă apelată.
Un alt motiv de apel vizează acordarea daunelor materiale în cuantum de 6.700 de lei şi 660
de euro, în timp ce despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de
judecată, daunele materiale se stabilesc pe baza de probe directe, în speţă înscrisuri justificative.
A menţionat că intimatul reclamant nu a defalcat daunele materiale solicitate, respectiv cât
anume solicită pentru recuperarea acestuia respectiv, medicamente, alimentaţia specială, transportul
reclamantului pentru tratamentele de recuperare, dacă se coroborează cu actele medicale depuse şi
cu toate acestea instanţa de fond a apreciat că i s-a cuvenit suma de 3.500 lei cheltuieli medicale
si 3.500 lei cheltuieli de deplasare, iar în final, prima instanţă a acordat suma de 6.700 de lei în baza
depoziţiilor martorilor audiaţi, deşi nu a fost coroborată cu înscrisurile depuse.
A apreciat că prima instanţă în mod nelegal a acordat suma de 6.600 euro/an, deşi reclamantul
intimat nu a făcut dovada certă a beneficiului nerealizat. Scopul acordării daunelor morale vizează
satisfacţia morală pentru suferinţe de acelaşi gen, iar nu o satisfacţie patrimonială, iar spre deosebire
de despăgubirile materiale, care se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată; daunele morale
trebuie să vizeze prejudiciul real şi cert încercat de persoana păgubită, urmând a fi apreciat rezonabil
pe o bază echitabilă şi raportat la consecinţele negative suferite de cel în cauză, iar nu să se
transforme în venituri nejustificate, fiind necesară realizarea unui echilibru, conform principiului
proporţionalităţii între
În consecinţă, instanţa de fond a nesocotit normele legale privitoare la acordarea de daune
materiale în baza poliţei RCA, sens în care apelanta a invocat dispoziţiile art. 22 lit. a) din Norma
ASF nr. 39/2016 conform căruia asigurătorul RCA plăteşte despăgubiri materiale numai dacă sunt
dovedite în totalitate cu documente justificative, dacă au legătură de cauzalitate directă cu
accidentul de circulaţie.
Un ultim motiv de apel vizează actualizarea sumelor acordate în lei cu indicele de inflaţie si
dobânda legală pentru daunele morale de la data accidentului 28.03.2017 și pentru celelalte sume
de la data introducerii acţiunii, 20.03.2020.
Răspunderea asigurătorului RCA a vinovatului de accident este reglementată în cele mai mici
amănunte de către lege (Norma ASF nr. 39/2016). A precizat de asemenea, că asigurătorul RCA
plăteşte despăgubiri în baza contractului de asigurare RCA, în conformitate cu termenii și condiţiile
stabilite prin ordinul menţionat, termeni şi condiţii care constituie clauzele contractului de
asigurare RCA. Aşadar, despăgubirea pe care asigurătorul RCA o poate acorda nu urmează în
totalitate despăgubirea pe care persoana vinovată este obligată să o plătească, în conformitate cu
principiul reparării integrale a prejudiciului. În acest sens a făcut referire la dispoziţiile art. 22 din
Norma ASF nr 39/2016 lit. a.
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A mai arătat că instanţa de fond în mod greşit a acordat dobânda legală de la data producerii
accidentului, întrucât la această dată de 28.03.2017, despăgubirile nu aveau un caracter cert, lichid
şi exigibil, sens în care a apreciat că acordarea dobânzii legale se poate face de la data rămânerii
definitive a hotărârii, ele fiind subordonate aprecierii rezonabile pe care o face judecătorul. A
invocat decizia nr. 159/A din 4 mai 2017 pronunţată în apel de Secţia penală a ÎCCJ. A solicitat să
se reţină faptul că daunele morale sunt incompatibile cu determinarea şi cuantificarea lor imediată,
raportat unui moment strict determinat pentru a se putea susţine acordarea contravalorii lipsei lor de
folosinţă, iar dobânda legală nu reprezintă o despăgubire care să compenseze neexecutarea obligaţiei
de plată a unei sume de bani, ci constituie echivalentul daunei rezultate din plata cu întârziere.
Dobânzile nu pot fi acordate, de la data producerii faptei ilicite, ci de la data rămânerii
definitive a hotărârii prin care au fost stabilite despăgubirile. A subliniat faptul că dobânda legală
reprezintă un accesoriu al debitului principal şi evident acesta nu poate curge atâta timp cât debitul
principal nu a fost stabilit şi nu este scadent.
Prin întâmpinare, reclamantul C.C.G., în temeiul art. 480 alin. (1) Cod procedură civilă a
solicitat respingerea apelului formulat împotriva sentinţei civile nr. 52/12.05.2021 a Tribunalului
Botoşani - Secţia II-a civilă, ca nefondat.
În ceea ce priveşte suma de 200.000 euro, acordată cu titlu de daune morale, a apreciat că
motivele de apel ale Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. prin care se încearcă să se
contureze o contribuţie a intimatului la producerea rezultatului vătămător sunt vădit nefondate,
rezultatul propriei interpretări, eronate, a mijloacelor de probă existente la dosarul cauzei (înscrisuri
medicale, rapoarte de expertiză medico-legală etc). De altfel, aceste motive au fost invocate şi în
faţa Tribunalului Botoşani, care le-a înlăturat motivat, însă în urma analizei motivelor de apel nu
regăsesc veritabile critici aduse hotărârii atacate.
Apelanta încearcă să relativizeze toate consecinţele accidentului a cărui victimă a fost
intimatul C.C.G. Ceea ce pierde din vedere pârâta, este faptul că în urma accidentului produs pârâtul
a rămas cu o infirmitate fizică permanentă, deficienţă funcţională accentuată, incapacitate adaptativă
de 70%, capacitate de muncă pierdută în totalitate şi încadrare în gradul II de invaliditate.
Aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate şi practica judiciară în materie, având în vedere
speţa dată, daunele morale reprezintă un prejudiciu nepatrimonial, urmare a producerii unui accident
auto, care constau în suferinţa persoanei vătămate în legătură cauzală directă cu accidentul respectiv
şi principiul care ar trebui să guverneze RCA-ul este continuarea vieţii victimei în condiţii
echivalente celor anterioare producerii accidentului şi/sau crearea de noi satisfacţii în viaţă, după
caz.
Prejudiciul moral nu poate fi cuantificat pe baza unor criterii exacte, ştiinţifice, existând o
anumită incompatibilitate între caracterul moral nepatrimonial al daunelor şi cuantumul bănesc,
patrimonial, al despăgubirilor.
Astfel, trimiterile apelantei la art. 26 din Norma ASF nr. 20/2017 sunt nefondate, acest
articol nefiind aplicabil în ceea ce priveşte daunele morale. De altfel, deşi iniţial a precizat că
valoarea daunelor morale se stabileşte potrivit articolului arătat anterior, ulterior precizează apelanta
că la nivel legislativ nu există criterii obiective, precise etc. de stabilire a drepturilor băneşti. A
precizat că prejudiciul moral are două componente: prejudiciul afectiv, care se prezumă (în acest
sens ICCJ în decizia penală nr. 2617/09.07.2009 stabilind că „despăgubirile pentru daune morale nu
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se probează, ci se stabilesc pe baza unei evaluări a organului judiciar”) şi prejudiciul de companie,
în cazul în care reclamanţii locuiau împreună cu victimele, neaplicabilă în speţă.
Urmare a accidentului auto din 28.03.2017 a fost schimbată irevocabil viaţa reclamantului,
acesta a trebuit să îndure suferinţe fizice extrem de dureroase, numeroase operaţii şi tratamente, a
avut şi are nevoie constantă de controale medicale, îngrijirea zonei afectate şi pentru că în urma
accidentului piciorul stâng a fost scurtat, în mod evident acesta nu mai poate avea o viaţă normală,
prognosticul medicilor care au efectuat rapoartele de expertiză în cauză fiind rezervat şi la acest
moment. Din întreg probatoriul administrat a rezultat că reclamantul, aflat la o vârstă tânără, de 35
de ani la momentul producerii accidentului, nu se mai poată bucura de un trai normal, suferinţa
fizică şi afecţiunile grave şi permanente dobândite cauzându-i şi o puternică traumă psihică,
conducând în mod indubitabil la ideea că trebuie recompensat moral în echivalent bănesc. Scurtarea
piciorului şi pierderea posibilităţii de deplasare într-un mod normal de către reclamant i-a provocat
acestuia atât o suferinţa fizica cât şi una psihică, un vădit complex de inferioritate cu efecte evidente
în plan psihologic.
Astfel, în ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale la plata cărora a fost obligată pârâta
de către instanţă, a apreciat că acestea au fost acordate în deplină concordanţă cu ansamblul probator
administrat în cauză, cât şi cu dispoziţiile legale incidente şi jurisprudenţa naţională în materie. Sub
acest aspect şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, în cauza Tolstoy Miloslovsky c.
Regatului Unit, că despăgubirile trebuie să prezinte „un raport rezonabil de proporţionalitate cu
atingerea adusă, având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea
şi gravitatea atingerii aduse acestora.”
În ceea ce priveşte daunele materiale în cuantum de 6.700 lei şi 660 euro, în cuprinsul
considerentelor hotărârii s-a arătat foarte clar faptul că „sumele cheltuite de reclamant sunt probate
prin chitanţele şi bonurile depuse la dosarul cauzei şi reprezintă contravaloarea certificatelor
medico-legale, a tratamentului prescris de către medici, analize cu plată, cheltuieli de deplasare.
Având în vedere numărul ridicat de zile de îngrijiri medicale, numărul de internări şi de consultaţii
la care a fost supus, sumele acordate sunt pe deplin justificate”.
Astfel, în dovedirea daunelor materiale au fost depuse înscrisuri, acestea fiind comunicate şi
apelantei, fiind defalcate potrivit precizărilor depuse la dosar pe tipuri de cheltuieli, astfel încât este
nefondată afirmaţia potrivit căreia s-ar fi acordat aceste sume potrivit declaraţiilor martorilor.
Declaraţiile martorilor confirmă efectuarea de investigaţii medicale în Italia, însă cuantumul
cheltuielilor a fost dovedit cu înscrisuri, care sunt depuse la dosar.
În ceea ce priveşte modul de calcul a sumelor de bani, respectiv faptul că instanţa a acordat
3.500 lei cu titlu de cheltuieli medicale şi 3.500 lei, cheltuieli de deplasare, iar în final a acordat
6.700 lei prin dispozitiv, în mod evident este vorba despre o eroare materială în considerentele
hotărârii. Pe de altă parte, suma celor două tipuri de cheltuieli este 7.000 lei, astfel încât acordarea
sumei de 6.700 lei nu produce nicio vătămare apelantei.
În ceea ce priveşte suma de 6.600 euro/an până la reducerea stării de nevoie ori
a incapacităţii de muncă, conform art.22 alin.l lit.ii) din Norma ASF nr.39/2016, „la stabilirea
despăgubirilor în cazul vătămărilor corporale sau al decesului unor persoane, pe cale amiabilă, se
au în vedere următoarele: venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate de persoana
prejudiciată ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, probat cu documente
justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat”.
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De asemenea, norma generală prevăzută la art. 1.388 Cod civil, despăgubirile pentru
nerealizarea câştigului din muncă se raportează la veniturile nete din anul anterior accidentului.
În acest sens, a arătat că în anul anterior accidentului intimatul a lucrat în baza unui contract
individual de muncă în Italia, după cum rezultă din înscrisurile anexate, iar în anul 2016 a avut un
venit net de 6.677,69 euro. Contrar celor arătat de apelantă, la dosarul cauzei au fost depuse
documente justificative provenite de la angajatorul reclamantului din Italia. De asemenea, la dosar
au fost depuse înscrisuri provenind de la INPS - Instituto Nazionale Prevideza Sociale (Institutul
Naţional de Prevederi Sociale) din care rezultă un venit în anul 2016 de 5.823 + 2.521,92 = 8.344,92
lei.
Apelanta a avut o poziţie procesuală culpabilă, negând tot timpul dreptul persoanei vătămate
de a beneficia de despăgubirile prevăzute de lege, deşi dreptul său deriva atât din contractul de
asigurare cât şi din lege, iar asigurătorul trebuia să cunoască acest lucru, astfel încât, în mod legal,
prima instanţă a obligat la dobânda legală în ceea ce priveşte daunele morale începând cu data
producerii accidentului, doar această dispoziţie asigurând repararea integrală a prejudiciului suferit
de persoana păgubită prin producerea accidentului (în acest sens, Decizia I.C.C.J. - Secţia a II-a
Civilă nr. 316/11.02.2016).
În ceea ce priveşte actualizarea creanţei, a invocat practica instanţei supreme (Decizia nr.
593/17.03.2016, Secţia I Civilă), și a apreciat că în mod corect prima instanţă a dispus şi actualizarea
sumelor de bani reprezentând prejudiciu cu indicele inflaţiei.
Intimatul - intervenientul forţat M.A.I. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat
respingerea apelului, ca neîntemeiat, şi menţinerea hotărârii primei instanţe în sensul acoperiri
daunei de către asigurătorul de răspundere civilă cu care avea încheiată poliţă de asigurare, respectiv
apelanta. A solicitat să se aibă în vedere Decizia RIL nr.1/2016 ICCJ. A făcut referire la dispoziţiile
art. 2210 Cod civil şi a învederat faptul că în cauză devin incidente dispoziţiile art.2223 -2226 Cod
civil, referitoare la asigurarea de răspundere civilă. Faţă de situaţia de fapt expusă, a solicitat să se
aibă în vedere deciziile nr. 317/2013 si 77/2014 pronunţate de Curtea Constituţională prin examenul
de constituţionalitate a art. 58 din Legea nr. 136/1995, în sensul că: „Asigurătorul nu este doar un
simplu garant, ci adevăratul debitor al despăgubirii care se cuvine terţului prejudiciat, deoarece el
nu doar avansează, ci suportă, efectiv și definitiv, prejudiciul cauzat prin culpa asiguratului său.”
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, curtea a constatat că apelul este fondat, în limitele și
pentru considerentele expuse în continuare:
Referitor la primul motiv de apel, respectiv acordarea daunelor morale, asupra cărora instanţa
de apel este chemată a se pronunţa, a notat curtea că principiul acordării acestora, în situația
intimatului C.C.G. a fost corect dezvoltat de tribunal, însă circumstanțele particulare ale cauzei,
astfel cum sunt relevate de probatoriile administrate, impun reducerea acestora.
Aşa cum s-a statuat în literatura de specialitate şi practica judiciară în materie, daunele morale
reprezintă un prejudiciu nepatrimonial, urmare a producerii unui accident auto, care constau, de
regulă, în suferinţa persoanei vătămate, în legătură cauzală directă cu accidentul respectiv, şi
principiul care ar trebui să le guverneze este repunerea în situaţia anterioară producerii accidentului
în cazul victimelor, continuarea vieţii victimei supravieţuitoare în condiţii echivalente celor
anterioare producerii accidentului şi/sau crearea de noi satisfacţii în viaţă, după caz.
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În cauza pendinte, urmare a deznodământului nefericit al accidentului auto, a fost schimbată
viaţa intimatului, care a îndurat suferinţe fizice, aspect care conduce, în mod indubitabil, la ideea că
trebuie recompensat moral în echivalent bănesc. Prejudiciul moral suferit de către apelant este
inestimabil şi nu poate fi evaluat sau reparat pecuniar, însă, prin acordarea de despăgubiri băneşti,
se aduc anumite satisfacţii de ordin moral, susceptibile de a le alina, în măsura în care este posibil,
suferinţele psihice.
Drept urmare, curtea a reţinut suferinţa fizică produsă intimatului C.C.G., prin raportare la
înscrisurile medicale, în special la concluziile suplimentului la raportul de nouă expertiză medicolegală nr. 23972/07.10.2019: „se concluzionează că leziunile au necesitat 160-170 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare, osteoartrita gleznei stângi a îngreunat procesul de vindecare şi a
contribuit la scurtarea membrului inferior stâng şi la rezultate funcţionale nesatisfăcătoare. Starea
actuală îi conferă susnumitului infirmitate fizică permanentă, deficienţă funcţională accentuată, cu
incapacitate adaptativă de 70%, capacitate de muncă pierdută în totalitate şi încadrare în gradul
II de invaliditate (...)”.
În cuantificarea daunelor morale, curtea a avut în vedere durerile fizice (pretium doloris)
suferite de intimat, atât de la momentul producerii accidentului, cât şi ulterior, ca urmare a
intervențiilor şi a tratamentelor medicale necesare în vederea recuperării, dar şi toate celelalte urmări
ale accidentului, ca infirmitatea fizică, incapacitatea de muncă, deficienţa funcţională, urmări care
au făcut ca viaţa de zi cu zi a intimatului să se fi schimbat în mod radical pentru tot restul vieții.
Impactul afectiv a fost unul puternic şi revenirea la o stare de normalitate, care oricum nu mai poate
fi aceeaşi, s-ar putea obţine în timp.
Așadar, având în vedere consecinţele profund vătămătoare ale evenimentului rutier, curtea a
reţinut caracterul indubitabil al faptului că intimatul a suferit o restrângere a posibilităţilor de viaţă
familială şi socială, precum şi durere, disconfort fizic şi psihic, acestea persistând inclusiv la mult
timp după producerea accidentului rutier.
Curtea a avut în vedere, pe de o parte, ca aceste despăgubiri acordate cu titlu de daune morale
să nu aibă un caracter pur simbolic, ci să fie în măsură să amelioreze efectiv condiţiile de viaţă ale
intimatului, prin procurarea unor satisfacţii morale, urmând a se avea în vedere şi gravitatea faptei
cauzatoare de prejudicii şi valoarea protejată, respectiv dreptul la viaţă al persoanei, însă, în acelaşi
timp, se va asigura că acordarea unor sume de bani cu titlu de despăgubiri morale nu trebuie să
depăşească sfera unor compensaţii destinate a alina suferinţa psihică şi nici să conducă la
îmbogăţirea fără just temei a persoanei îndreptăţite.
În atare condiții, curtea, în contextul circumstanțelor cauzei, fără a minimaliza în vreun fel
suferințele reale ale intimatului, raportat la probatoriul administrat și leziunile suferite de acesta în
urma accidentului, a apreciat că suma de 150.000 euro, acordată cu titlu de daune morale constituie
o satisfacție echitabilă, un cuantum mai mare a despăgubirilor ar reprezenta o sarcină
disproporțională și excesivă ce i-ar reveni societății de asigurare.
Sub un alt aspect, curtea a subliniat că atunci când se solicită despăgubiri morale, instanța nu
operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci judecă în echitate, adică procedează la o apreciere
subiectivă a circumstanțelor particulare ale cauzei.
Astfel, în considerarea celor ce preced în paragrafele anterioare, curtea a apreciat că se impune
reindividualizarea cuantumului daunelor morale, în sensul reducerii acestora de la suma de 200.000
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euro la suma de 150.000 euro, fiind în deplină concordanță cu dispozițiile legale în materie, dar și
cu soluțiile jurisprudențiale.
Curtea a înlăturat motivul de apel privind acordarea daunelor materiale, reținând că
judecătorul fondului a cuantificat în mod corect întinderea acestora care este reliefată în tabelul
centralizator împreună cu documentele justificative aferente constând în medicaţia administrată,
vizită ortopedică, consult de specialitate, cheltuieli de deplasare.
Așadar, curtea a constatat că bonurile depuse la dosarul cauzei se coroborează cu actele
medicale aferente și sunt de natură a fundamenta acordarea cheltuielilor în cuantumul stabilit de
către instanța de fond. Luând în considerare și faptul că ar fi excesiv a se pretinde victimei o vigilență
maximă în procurarea și conservarea documentelor justificative în legătură cu deplasările sale
ulterioare suferirii unui accident de circulație (aspect de natură a preîntâmpina o absolutizare a
concordanței dintre cheltuielile solicitate și documentele justificative referitoare la aceste cheltuieli),
curtea a reținut, având în vedere și documentele medicale, că se prezumă că toate cheltuielile
indicate în tabelul centralizat să fi fost realizate în interesul exclusiv al intimatului și să fi fost în
strânsă legătură (în sensul unei minime legături de necesitate) cu calitatea sa de victimă a
evenimentului rutier din data de 28.03.2017.
În ceea ce privește suma acordată cu titlu de venit nerealizat, curtea a constatat că intimatul
C.C.G. a făcut dovada realizării de venituri în perioada imediat anterioară accidentului (la dosar au
fost depuse documente) judecătorul fondului, în mod corect, în aplicarea dispozițiilor art. 1388 din
Codul civil a stabilit ca venit nerealizat de către reclamant suma de 6.600 euro pe an. Pe cale de
consecință, cuantumul daunelor materiale acordate de către judecătorul fondului este justificat,
fiind în deplină concordanță cu dispozițiile art. 22 din Norma ASF 39/2016.
În ceea ce privește ultimul motiv de apel care vizează actualizarea sumelor acordate în lei cu
indicele de inflație și dobânda legală pentru daunele morale de la data accidentului și pentru celelalte
sume de la data introducerii acțiunii, curtea a învederat următoarele:
Dispozițiile art. 1381 din Codul civil (2) : „Dreptul la reparație se naște din ziua cauzării
prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat, iar (3) Dreptului la reparație
îi sunt aplicabile, de la data nașterii sale, toate dispozițiile legale privind executarea,
transmisiunea, transformarea și stingerea obligațiilor.”
În conformitate cu art. 1386 alin. (1) din același act normativ : „ (1) Repararea prejudiciului
se face în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori dacă
victima nu este interesată de reparaţia în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilite prin acordul
părţilor sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească.”
Art. 1.531 : „(1) Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a
suferit din faptul neexecutării. (2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi
beneficiul de care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de
cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea
prejudiciului.”
Preliminar, curtea a reţinut că potrivit prevederilor art. 1381 alin. 2 Cod civil, dreptul la
reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat
imediat, iar legiuitorul nu distinge după cum prejudiciul estre material sau moral. De asemenea,
potrivit dispoziţiilor art. 1386 alin. 2 Cod civil, la stabilirea despăgubirii se va avea în vedere, dacă
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prin lege nu se prevede altfel, data producerii prejudiciului, iar conform dispoziţiilor art. 1523 alin.
2 lit. e) Cod civil debitorul se află de drept în întârziere, între altele, şi atunci când obligaţia se naşte
din săvârşirea unei fapte ilicite extracontractuale.
Față de cele ce preced, curtea a constatat neîntemeiate criticile aduse sentinței atacate sub
acest aspect, pe care le-a înlăturat și a menținut soluția instanței de fond de actualizare a sumelor
acordate în lei cu indicele de inflaţie, apelanta fiind obligată la plata dobânzii legale pentru acestea
de la data producerii accidentului, respectiv 28.03.2017 în ceea ce priveşte daunele morale, şi de la
data introducerii acţiunii, respectiv 20.03.2020 pentru celelalte sume.
Pentru toate aceste considerente, curtea, în temeiul art. 480 alin. (2) din Codul de procedură
civilă, a admis apelul, a schimbat în parte sentința atacată, în sensul că a redus daunele morale
acordate pentru intimatul Curcă Ciprian – Gabriel de la suma de 200.000 euro la suma de 150.000
euro, menținând celelalte dispoziții ale sentinței atacate care nu contravin prezentei.

13. Acțiune în constatare. Competența materială a judecătorului sindic în materia acțiunilor în
constatarea dreptului de proprietate asupra unor imobile ale unei societăți aflate în insolvență.
Inaplicabilitatea prevederilor art.120 raportat la art.11 din Legea nr.85/2006, competența în cazul
unor asemenea acțiuni revenind instanței de drept comun.
Rezumat:
Potrivit art. 120 Cod procedură civilă „cererile în materia insolvenţei sau concordatului
preventiv sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul
debitorul”.
Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, care se aplică procedurii insolvenţei intimatei S.C.
Construcţii Feroviare X S.A. stabilește „Principalele atribuţii ale judecătorului sindic, în cadrul
prezentei legi”.
Din nici o prevedere a acestui articol nu rezultă că judecătorul sindic este competent material
şi teritorial exclusiv să soluţioneze anumite cereri formulate de un terţ ce nu are calitatea de parte
în procedura insolvenţei, cum ar fi prezenta cerere privind constatarea unui drept al debitorului
sau a faptului că între acesta şi un adjudecatar a intervenit vânzarea – cumpărarea unor bunuri de
la debitorul aflat insolvenţă.
După cum se poate observa din aceste prevederi legale, judecătorul sindic este competent
material, funcţional şi teritorial doar în ceea ce priveşte procedura insolvenţei, adică soluţionarea
unor cereri, acţiuni, contestaţii sau opoziţii ale creditorilor, ale administratorului sau lichidatorului
judiciar, ale debitorului şi altor persoane interesate, dacă acestea sunt formulate în cadrul legii nr.
85/2006, ceea ce înseamnă că trebuie să fie formulate în realizarea acestei legi, adică aşa cum
prevede art. 2 în scopul acoperirii pasivului debitorului aflat în insolvenţă.
Or, o acţiune cum este cea în cauză, chiar dacă adjudecarea bunului în cauză s-a efectuat în
cadrul procedurii insolvenţei, excede competenţei judecătorului sindic şi scopului legii nr.85/2006,
astfel încât competenţa materială şi teritorială revine instanţei de drept comun, mai ales că în cauză
se pun probleme ce sunt dincolo de procedura insolvenţei şi competenţei specializate a
judecătorului sindic, cum ar fi constatarea dreptului de proprietate al debitorului asupra unui bun,
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emiterea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare – cumpărare şi rectificarea unor
cărți funciare.
Mai mult, cum potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 atribuţiile judecătorului sindic
sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al
lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei, o
extindere a competenţei acestuia la soluţionarea altor cereri, cum sunt cele din prezenta cauză, ar
echivala cu încălcarea acestor prevederi legale.
Drept urmare, curtea a constatat că atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel au făcut o
corectă aplicare şi interpretare a dispoziţiilor art. 120 din Codul de procedură civilă raportat la
art. 11 din Legea nr. 85/2006, astfel că din această perspectivă nu este dat motivul de casare
prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă.

(Decizia nr.417/18.11.2021, Dosar nr.256/206/2018*)

Hotărârea:
Prin sentinţa civilă nr. 173/18.02.2019, Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a admis
acțiunea formulată de reclamanta SC S. SRL, în contradictoriu cu pârâții Statul Român – prin
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor, Societatea Construcţii Feroviară X SA –
prin administrator judiciar Y SPRL, C.M., C.Ma., C.T.I. şi K. T.
A constatat că pârâta Societatea Construcții Feroviare X SA a dobândit conform
certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M.. numărul 0... din data
de 21 iulie 1994, emis de Ministerul Transporturilor, dreptul de proprietate cu privire la terenul în
suprafață de 9.376 mp situat în localitatea P.D., comuna V., județul Suceava, identificat prin parcela
1CC formată din o parte a parcelei numărul 4133/8 aparținând cărții funciare numărul I V., din
parcela 4044 și din parte a parcelelor numerele 4051, 4052 și 4111 toate aparținând cărții funciare
II V., din parcela numărul 488 și din parte a parcelelor 1888/1 și 1888/2 toate aparținând cărții
funciare numărul 2252 V., din parcelele numerele 486 și 1886/1 ambele aparținând cărții funciare
numărul 2284 V., din parcela numărul 484 și din parte a parcelelor numerele 1895/1 și 1896 toate
aparținând cărții funciare numărul 2312 V., din parcelele numerele 487, 1890 și 1891 și din parte a
parcelelor numerele 1894/1 și 1892 toate aparținând cărții funciare numărul 2352 V., din parte a
parcelei numărul 1881 aparținând cărții funciare numărul 2387 V. și din parte a parcelei numărul
1900/1 aparținând cărții funciare numărul 2225 V.; a constatat că pârâta Societatea Construcții
Feroviare X SA a dobândit prin accesiune imobiliară artificială dreptul de proprietate cu privire la
construcțiile C1 având destinația de clădire sediu administrativ cu spații de cazare, edificată din
cărămidă în anul 1987, cu regim de înălțime P + 1, cu suprafața construită la sol de 123 m² și
desfășurată de 246 m², C2 având destinația de clădire atelier auto, edificată din cărămidă în anul
1987, cu regim de înălțime P, cu suprafața construita la sol de 615 m² egală cu cea desfășurată și C3
cu destinația de clădire anexă, edificată din cărămidă și lemn în anul 1987, cu regim de înălțime P
cu suprafața construita la sol de 230 m² egală cu cea desfășurată, amplasate pe terenul menționat la
punctul 1 de mai sus al dispozitivului; a constatat că reclamanta a dobândit conform procesuluiverbal de licitație bunuri imobile numărul 2798 din data de 22 octombrie 2015 dreptul de proprietate
cu privire la imobilele teren și construcții menționate la punctele 1 și 2 de mai sus al dispozitivului,
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prezenta hotărâre ținând loc de contract autentic de vânzare cu privire la aceste imobile; a dispus
înscrierea succesivă în cartea funciară, în final pe numele reclamantei, a dreptului de proprietate al
acesteia cu privire la imobilele teren și construcții menționate la punctele 1 și 2 de mai sus ale
dispozitivului, dobândite în modul arătat la punctul 3 de mai sus al dispozitivului.
Prin decizia nr.522 din 21 aprilie 2021 Tribunalul Suceava – secţia a II a civilă a respins,
ca neîntemeiat, apelul formulat de apelantul – pârât Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice
împotriva sentinţei civile nr. 173 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc la data de
18.02.2019, în dosarul nr. -/2018, intimaţi fiind reclamanta S.C. S. S.R.L. şi pârâţii Ministerul
Transporturilor, Societatea Construcţii Feroviare X S.A. în insolvenţă, prin administrator judiciar Y
S.P.R.L, K.T. prin curator special av. C.M.C., C.M., C.Ma., C.T.I.; a respins, ca neîntemeiată,
cererea apelantului – pârât privind obligarea intimaţilor la plata în solidar a cheltuielilor de judecată.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul Statul Român – prin Ministerul
Finanţelor Publice – prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Suceava, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Analizând recursul, prin prisma motivelor invocate, curtea a constatat că acesta este
nefondat, pentru următoarele considerente:
Prin cererea de recurs formulată de Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice împotriva
deciziei nr. 522/21.04.2021 a Tribunalului Suceava, motivată pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8
Cod procedură civilă, recurentul susţine, în primul rând, că în mod nelegal atât instanţa de fond, cât
şi instanţa de apel, a concluzionat că Judecătoria Câmpulung Moldovenesc ar fi competentă
material, funcţional şi teritorial să soluţioneze acţiunea formulată de reclamanta S.C. S. SRL şi nu
de către judecătorul sindic aşa cum prevede art. 120 Cod procedură civilă raportat la prevederile art.
11 din Legea nr. 85/2006.
În ceea ce priveşte această critică, curtea a constatat că, potrivit art. 120 Cod procedură civilă
„cererile în materia insolvenţei sau concordatului preventiv sunt de competenţa exclusivă a
tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul”.
Totodată, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, care se aplică procedurii insolvenţei
intimatei S.C. Construcţii Feroviare X S.A. „Principalele atribuţii ale judecătorului sindic, în
cadrul prezentei legi, sunt:
a) pronunţarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii şi, după caz, de intrare în
faliment atât prin procedura generală, cât şi prin procedura simplificată;
b) judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru
începerea procedurii; judecarea opoziţiei creditorilor la deschiderea procedurii;
c) desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, dintre practicienii în
insolvenţă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a
administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura
până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care
deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, fixarea remuneraţiei în conformitate cu criteriile
stabilite de legea de organizare a activităţii practicienilor în insolvenţă, precum şi a atribuţiilor
acestuia pentru această perioadă. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar
provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea
procedurii sau de către debitor, dacă cererea îi aparţine. În situaţia în care cel care a introdus
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cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator,
numirea se va face de către judecătorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la
dosarul cauzei. În caz de conexare se va ţine seama de cererile creditorilor în ordinea mărimii
creanţelor sau de cererea debitoarei, dacă nu există o cerere din partea unui creditor;
d) confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat
de adunarea creditorilor sau de creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor,
precum şi a onorariului negociat. Dacă nu există contestaţii împotriva hotărârii adunării
creditorilor sau a deciziei creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor,
confirmarea se face în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de 3 zile de la publicarea
în Buletinul procedurilor de insolvenţă a hotărârii adunării creditorilor sau, după caz, a deciziei
creditorului majoritar;
e) înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a
lichidatorului;
f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea;
g) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care
au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă, potrivit art. 138, sau sesizarea organelor de
urmărire penală atunci când există date cu privire la săvârşirea unei infracţiuni;
h) judecarea acţiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru
anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial,
anterioare deschiderii procedurii;
i) judecarea contestaţiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane
interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;
j) admiterea şi confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după
votarea lui de către creditori;
k) soluţionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de
întrerupere a procedurii de reorganizare judiciară şi de intrare în faliment;
l) soluţionarea contestaţiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale
lichidatorului;
m) judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor;
n) pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii”.
Din nici o prevedere a acestui articol nu rezultă că judecătorul sindic este competent material
şi teritorial exclusiv să soluţioneze anumite cereri formulate de un terţ ce nu are calitatea de parte în
procedura insolvenţei, cum ar fi prezenta cerere privind constatarea unui drept al debitorului sau a
faptului că între acesta şi un adjudecatar a intervenit vânzarea – cumpărarea unor bunuri de la
debitorul aflat insolvenţă.
După cum se poate observa din aceste prevederi legale, judecătorul sindic este competent
material, funcţional şi teritorial doar în ceea ce priveşte procedura insolvenţei, adică soluţionarea
unor cereri, acţiuni, contestaţii sau opoziţii ale creditorilor, ale administratorului sau lichidatorului
judiciar, ale debitorului şi altor persoane interesate, dacă acestea sunt formulate în cadrul legii nr.
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85/2006, ceea ce înseamnă că trebuie să fie formulate în realizarea acestei legi, adică aşa cum
prevede art. 2 în scopul acoperirii pasivului debitorului aflat în insolvenţă.
Or, o acţiune cum este cea în cauză, chiar dacă adjudecarea bunului în cauză s-a efectuat în
cadrul procedurii insolvenţei, excede competenţei judecătorului sindic şi scopului legii nr.85/2006,
astfel încât competenţa materială şi teritorială revine instanţei de drept comun, mai ales că în cauză
se pun probleme ce sunt dincolo de procedura insolvenţei şi competenţei specializate a judecătorului
sindic, cum ar fi constatarea dreptului de proprietate al debitorului asupra unui bun, emiterea unei
hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare – cumpărare şi rectificarea unor cărți funciare.
Ba mai mult, cum potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 atribuţiile judecătorului sindic
sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului
şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei, o extindere a
competenţei acestuia la soluţionarea altor cereri, cum sunt cele din prezenta cauză, ar echivala cu
încălcarea acestor prevederi legale.
Drept urmare, curtea a constatat că atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel au făcut o
corectă aplicare şi interpretare a dispoziţiilor art. 120 din Codul de procedură civilă raportat la art.
11 din Legea nr. 85/2006, astfel că din această perspectivă nu este dat motivul de casare prevăzut
de art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă.
În al doilea rând, recurentul critică decizia mai sus menţionată pe motivul că în mod nelegal
instanţa a respins excepţiile inadmisibilităţii capetelor 2 şi 3 din cerere, instanţa analizând doar
excepţia invocată cu privire la solicitările reclamantei de rectificare a cărţilor funciare în sensul
înscrierii dobândirilor succesive şi înscrierea reclamantei în calitate de proprietar al bunurilor
respective, libere de sarcini. Acesta susţine că instanţa de fond şi instanţa de apel au interpretat greşit
actul dedus judecăţii şi apărările invocate în susţinerea inadmisibilităţii acestui capăt de cerere,
întrucât potrivit art. 35 Cod procedură civilă acţiunea în constatare are caracter subsidiar, iar
reclamanta avea posibilitatea ca potrivit art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 să ceară
lichidatorului judiciar perfectarea contractului de vânzare cumpărare de către notarul public.
Referitor la această critică, curtea a constatat, în primul rând, că instanţa de apel a arătat pentru
ce motive nu a reţinut inadmisibilitatea capetelor 2 şi 3 din cerere, menţionând că susţinerile
apelantei nu sunt întemeiate „...cât timp neglijează finalitatea urmărită de reclamanta – intimată,
în ansamblul cererii de chemare în judecată, respectiv obţinerea titlului de proprietate asupra
imobilelor adjudecate în procedura insolvenţei” .
Asemenea instanţei de apel, curtea a constatat că odată ce finalitatea procedurii declanșată de
către reclamantă este obţinerea unui titlu de proprietate asupra bunurilor adjudecate în cadrul
procedurii insolvenţei, capetele 2 şi 3 din cererea de chemare în judecată nu pot fi considerate ca
fiind inadmisibile, judecătorul având obligaţia ca, aşa cum prevede art. 22 alin. (4) din Codul de
procedură civilă, să dea sau să restabilească calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii,
chiar dacă părţile le-au dat o altă denumire.
Or, capătul 2 din cererea de chemare în judecată, prin care reclamanta a solicitat să se constate
că între S.C. Construcţii Feroviare X S.A. şi ea a intervenit vânzarea – cumpărarea imobilelor
constând în suprafaţa de 9.376 m.p. teren, situată în comuna V., intravilanul satului P.D., judeţul
Suceava, constând din parcelele CCL1888/1 pe care se află amplasate construcţiile: sediu
administrativ cu spaţii de cazare, atelier autor, depozite şi magazii, potrivit procesului – verbal de
adjudecare nr. 2... din 22.10.20015, reprezintă o veritabilă acţiune în realizarea dreptului. Chiar dacă
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acesta conţine menţiunea constatarea intervenirii vânzării – cumpărării, curtea a apreciat că în
realitate reclamanta a urmărit obţinerea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare –
cumpărare, având în vedere că lichidatorul judiciar nu s-a mai prezentat la notar să încheie un astfel
de act, aşa cum prevede art. 120 alin. (2) teza finală din Legea nr. 85/2006.
Drept urmare, a apreciat curtea că în mod corect, având în vedere prevederile art. 22 alin. (4)
din Codul de procedură civilă, instanţa de fond a considerat că reclamanta a urmărit obținerea unei
hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare pentru terenul şi construcțiile
adjudecate de aceasta potrivit procesului – verbal de adjudecare nr. 2... din 22.10.20015.
Referitor la capătul 3 din cererea de chemare în judecată, prin care reclamanta a solicitat să se
dispună rectificarea C.F. 32998 (CF vechi 2252), C.F. 32999 (CF vechi 2252), C.F. 33000 (CF vechi
2284), C.F. 31312 (CF vechi 2312), C.F. 33001 (CF vechi 2312), C.F. 31403 (CF vechi 2312), C.F.
33002 (CF vechi 2352), C.F. 33003 (CF vechi 2352), C.F. 32616 (CF vechi 2225) şi C.F. 31828
(CF vechi 2387), Cartea Funciară nr. I şi Cartea Funciară nr. II a comunei Cadastrale V., în sensul
înscrierii dobândirilor succesive şi înscrierea reclamantei în calitate de proprietar, liber de orice
sarcini, curtea a constatat că acest capăt de cerere este formulat în sensul finalizării procedurii de
constatare a vânzării şi emitere a unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare cumpărare pentru
imobilele mai sus menţionate prin intabularea dreptului său de proprietate în cartea funciară, fiind
în realitate o acțiune în realizarea dreptului, nu în constatarea unui drept așa cum prevede art. 35
Cod procedură civilă.
De altfel, după cum reiese din prevederile art. 908 alin. (1) Cod civil „Orice persoană
interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii dacă: înscrierea sau
încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfiinţat, în
condiţiile legii, pentru cauze anterioare sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui;
dreptul înscris a fost greşit calificat; nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris
sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea: înscrierea nu mai este,
din orice motive, în concordanţă cu situaţia juridică reală a imobilului”, iar potrivit alin. (2)
„Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, fie, în caz de litigiu,
prin hotărârea judecătorescă definitivă”.
Astfel, se poate observa din aceste prevederi că orice persoană interesată poate formula o
cerere de rectificare a unor înscrieri în cartea funciară, dacă cele înscrise în cartea funciară nu mai
corespund realităţii, cum este cazul în speţă, având în vedere că s-a emis pe numele
debitoarei/vânzătoare S.C. Construcţii Feroviare X S.A. certificatul de atestare a dreptului de
proprietate seria M.. nr. 01.. din 21.07.1994 pentru suprafaţa de 9376,40 m.p. teren, identic cu cel
înscris în cărţile funciare mai sus menţionate.
Ba mai mult, aşa cum a arătat şi instanţa de apel, reclamanta a recurs la procedura de rectificare
a cărţilor funciare mai sus menţionate ca urmare a respingerii de către O.C.P.I. a cererii formulate
în prealabil de intimata – pârâtă S.C. Construcţii Feroviare X S.A., în insolvenţă, de înscriere în
favoarea sa a dreptului de proprietate asupra imobilelor adjudecate de intimata – reclamantă pentru
motivul că existau înscrieri concurente în favoarea intimaţilor – pârâţi persoane fizice, ceea ce
denotă că un asemenea demers necontencios efectuat de reclamantă ar fi fost sortit, de asemenea,
eșecului. Ca urmare, nu se poate susține că aceasta ar fi avut la dispoziţie o procedură
necontencioasă efectivă prin care să fie înscris în cartea funciară dreptul său de proprietate asupra
terenului și construcțiilor adjudecate.
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În ceea ce privește cel de-al treilea motiv de casare, curtea a constat că recurentul susține că
în mod nelegal prima instanță a constatat că reclamanta S.C. S. SRL a dobândit dreptul de proprietate
cu privire la imobilele teren și construcții mai sus menționate conform procesului – verbal de
adjudecare nr. 2... din 22.10.2015, întrucât potrivit dispozițiilor art. 1279 alin.(3) şi art. 1669 alin.
(1) din Codul civil instanţa chemată să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare
– cumpărare suplinește doar lipsa consimţământului părţii care refuză în mod nejustificat încheierea
contractului promis, ceea ce nu se poate reţine în speţă.
Este adevărat că potrivit art. 1.279 alin. (3) raportat la art. 1669 din Codul civil, instanţa poate
se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, la cererea persoanei care şi-a îndeplinit obligaţiile,
dacă promitentul refuză să încheie contractul şi că la o primă vedere pare că nu este îndeplinită
condiţia refuzului promitentului de a încheia actul. Însă, în realitate un asemenea refuz apare implicit
întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, intimata – pârâtă S.C. Construcţii Feroviare X S.A., în
insolvenţă, prin lichidator judiciar, nu are posibilitatea reală de a se prezenta la notar în vederea
încheierii contractului de vânzare – cumpărare deoarece nu a reuşit în prealabil să se intabuleze cu
imobilele în cauză, astfel încât o procedură notarială în acest sens este sortită eșecului, ştiut fiind că
notarul poate autentifica un asemenea contract numai dacă vânzătorul prezintă extras de carte
funciară privind imobilele pe care dorește să le vândă. Aşa se explică şi faptul că lichidatorul
judiciar, deşi potrivit art. 120 alin. (2) din Legea nr.85/2006 trebuia ca după adjudecarea imobilelor
de către reclamantă să se prezinte la notar pentru încheierea actului de vânzare – cumpărare în formă
autentică, nu a făcut aceasta.
Drept urmare, singura procedură pe care reclamanta o avea la dispoziţie era cea prin care să
solicite instanţei să constate vânzarea şi să dea o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare
– cumpărare în conformitate cu prevederile art. 1.279 alin. (3) şi art. 1669 Cod civil coroborat cu
prevederile art. 53 şi 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.
Referitor la susţinerea recurentului că nu ar fi îndeplinite şi celelalte condiţii de validitate
pentru darea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, ccurtea a constatat,
mai întâi, că potrivit art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 că „Dacă vânzarea se face prin licitaţie
publică, procesul – verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de
proprietate. Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică,
contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului – verbal de licitaţie”, ceea ce
înseamnă că într-un asemenea caz singura condiție de validitate este cea ca imobilul să fie adjudecat
prin licitaţie publică potrivit legii nr. 85/2006, condiție care este îndeplinită în cauză.
Ba mai mult, pârâta/vânzătoare S.C. Construcţii Feroviare X S.A. deţinea la momentul
vânzării bunurilor prin licitaţie publică certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M.. nr.
01.. din 21.07.1994 pentru suprafaţa de 9376,40 m.p. teren, certificat emis chiar de o instituţie a
statului, anume Ministerul Transportului, potrivit legii nr. 15/1990 şi H.G. nr. 834/1991, iar atât
terenul cât şi construcţiile au făcut parte din activul acesteia, reclamanta achiziţionându-le prin
licitaţie publică potrivit legii nr. 85/2006. Or, a ignora această situaţie de fapt şi de drept înseamnă
a nu da eficientă acestor prevederi legale şi celor ale legii nr. 85/2006, anterior menționate.
Curtea a constatat, pe de altă parte, că recurentul nu a indicat în concret care condiţii de
validitate nu au fost îndeplinite. Invocarea de către acesta a faptului că din cuprinsul Procesului –
verbal de licitaţie bunuri imobile nr. 2.../22.10.2015 rezultă că vânzarea prin licitaţie publică s-ar fi
realizat conform hotărârii Adunării Creditorilor debitorului S.C. Construcţii Feroviare X S.A. din
data de 27.01.2015 şi că potrivit acestei hotărâri creditorii au aprobat doar planul de reorganizare şi
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Addendumul ce face parte integrală din plan, nu este pertinentă în cauză, întrucât procesul verbal
de licitaţie şi actul de adjudecare nu au fost contestate de recurent, drept pentru care nu se pot aduce
critici acestora în prezenta procedură, instanţa nefiind investită să analizeze aceste acte.
De altfel, astfel de critici se referă la situaţia de fapt şi nu se încadrează în motivul de casare
prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă, care se referă la încălcarea sau
aplicarea greşită a normelor de drept material de către instanţa de apel, deoarece recurenta nu a
arătat care norme de drept material au fost încălcate sau aplicate greşit şi în ce constă încălcarea sau
aplicarea lor greşită.
Pentru aceste considerente, constatând că nu este dat motivul de casare prevăzut de art.488
alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă şi nici un alt motiv de casare de ordine publică, curtea,
în temeiul art. 496 alin. (1) din Codul de procedură civilă, a respins, ca nefondat, recursul.

14. Excludere asociat dintr-o societate cu răspundere limitată (SRL). Neînțelegerile grave dintre
asociați sau încălcarea lui affection societatis nu constituie motiv de excludere din societate, ci
pot constitui doar motive de dizolvare a societății. Aplicarea prevederilor art.222 lit.d din Legea
nr.31/1990. Poate fi exclus din societate potrivit acestui articol doar asociatul care are calitatea
de administrator, nu și asociatul care nu este administrator.
Rezumat:
Faptele sancţionate de art.222 din Legea nr.31/1990 cu excluderea din societate, vizează
folosirea sau traficarea creditului, a activului societăţii în folosul său sau al altora şi presupune
săvârşirea lor cu intenţie de către asociatul administrator, care astfel urmăreşte un profit din
activitatea sa frauduloasă. De asemenea, faptele sancţionate trebuie să aibă şi o anumită gravitate
în raport cu urmările produse contrar interesului societar.
În doctrină, cazurile prevăzute de art. 222 conturează ideea de excludere cu titlu de
sancţiune când prin aceasta se tinde la sancţionarea asociatului care nu îşi îndeplineşte obligaţiile.
Curtea a constatat faptul că, în orice alt caz nu este posibilă excluderea asociaților,
neînțelegerile dintre aceștia, dacă au caracter grav și reprezintă un impediment pentru buna
funcționare a societății, reprezentând doar un caz de dizolvare a societății.
Curtea a reținut însă, că motivul de excludere nu se regăsește în neînțelegerile grave dintre
asociați provocate de unul dintre aceștia, ci în pretinsele faptele comise de unul dintre aceștia ce sar putea circumscrie dispozițiilor art. 222 alin. 1 lit d), din moment ce sunt limitativ prevăzute de
lege cazurile de excludere. Dar nici din cererea de chemare în judecată și nici din cererea de apel
nu rezultă și nici nu se probează acțiunile sau inacțiunile apelantului (reclamant – pârât) în ceea
ce privește comiterea de fraude în dauna societății ori folosirea de semnătura socială sau de
capitalul social în folosul lui sau al altora.
Criticile privind faptul că, este incidentă încălcarea lui affectio societatis, respectiv
obligația de fidelitate față de societate și față de ceilalți asociați, făcând raportul său juridic
obligațional cu ceilalți asociați și cu societatea rezolubil, astfel, încetarea raportului său societar
făcându-se prin excludere care are natura juridică a unei sancțiuni societare, sunt de asemenea
nefondate în condițiile în care, în orice alt caz în afara celor expres prevăzute de art. 222 alin. (1)
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lit. d din Legea nr. 31/1990 nu este posibilă excluderea asociaților, neînțelegerile reclamate, numai
în măsura în care ar fi comportat un caracter grav și ar fi reprezentat un impediment pentru buna
funcționare a societății, ar fi reprezentat oricum doar un caz de dizolvare a societății și nu de
excludere.
Astfel cum în mod corect a reținut prima instanță, dispozițiile art. 222 alin. 1 lit. d din L
31/1990 sunt de strictă interpretare și aplicare, impunând coexistența calităților de asociat și
administrator în persoana apelantului (pârât-reclamant) L.R. a cărui excludere se solicită.
Noțiunea de administrator nu reprezintă o exprimare întâmplătoare sau cu caracter general a
legiuitorului, ci trebuie definită în contextul Legii nr. 31/1990.
Or, este necontestat în speță că apelantul (pârât-reclamant) L.R. nu a deținut calitatea de
administrator al societății cu răspundere limitată, în sensul art. 197 din Legea nr. 31/1990, ci pe
cea de asociat, calitatea de administrator revenind altei persoane, respectiv apelantului N.D.
(Decizia nr.321/04.11.2020, Dosar nr.2745/86/2020)

Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 36 din 08 martie 2021, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă – a respins ca
nefondată cererea având drept obiect „excludere asociat”, formulată de către reclamantul N.D., în
contradictoriu cu pârâţii L.R. şi SC N. SRL; a respins ca nefondată cererea reconvenţională
formulată de către pârâtul-reclamant L.R. în contradictoriu cu reclamantul-pârât N.D. şi a respins
cererile de acordare a cheltuielilor de judecată.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a constatat că, prin încheierea din data de
4.12.2020, s-a reţinut că nu este întemeiată excepţia inadmisibilităţii, invocată de către pârât, întrucât
indicarea greşită sau neindicarea temeiului juridic al acţiunii nu-i îngrădeşte accesul la instanţă,
calificarea juridică a acţiunii revenind instanţelor de judecată; că, nici excepţia lipsei calităţii
procesuale active a pârâtului, faţă de capătul de cerere al cererii reconvenţionale privind înlocuirea
administratorului, nu poate fi reţinută întrucât pârâtul are calitatea de asociat al societăţii, prin
urmare acest lucru îi conferă dreptul de a propune sau solicita revocarea administratorului; că, este
întemeiată excepţia lipsei calităţii de reprezentant al pârâtului faţă de capătul de cerere privind
acordarea de despăgubiri, întrucât eventualele prejudicii nu s-au produs în patrimoniul său, ci al
societăţii, prin urmare titular al acţiunii este SC N. SRL, care poate fi reprezentată doar de
administrator şi cum acest capăt de cerere nu a fost însuşit de către administratorul societăţii şi nici
nu există un mandat în acest sens, excepţia lipsei calităţii de reprezentant apare ca întemeiată, fiind
dispusă anularea acestuia pentru lipsa calităţii de reprezentant.
Pe fondul cererilor, s-a observat că părţile au calitatea de asociaţi la SC N. SRL, în cote egale de
câte 50%, deţinând câte 10 părţi sociale şi, făcând referire la dispoziţiile art. 222 alin. 1 lit. d) din
Legea nr. 31/1990, s-a constatat că poate fi exclus asociatul care comite o fraudă sau se serveşte de
capitalul social în folosul său sau al altora. S-a mai reţinut că, reclamantul a solicitat excluderea
pârâtului, imputându-i fapta de concurenţă neloială pentru sprijinul acordat SC F. SRL, unde asociat
este fratele pârâtului, la dobândirea unor bunuri litigioase, în timp de pârâtul i-a imputat
reclamantului fapta de concurenţă neloială, tot în sprijinul SC F. SRL, cât şi întrebuinţarea
capitalului social în beneficiul propriu; că, aşa cum au recunoscut părţile, între SC N. SRL şi SC F.
SRL au existat relaţii de colaborare şi că, întrucât obiectul de activitate al SC N. SRL îl reprezenta
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dobândirea sau intermedierea de bunuri litigioase, o parte a acestor produse au fost depozitate la SC
F. SRL. În schimbul chiriei, SC N. SRL a intermediat în luna ianuarie 2020, conform interogatoriilor
şi depoziţiilor martorilor, dobândirea unor benzi transportoare. Faţă de caracterul reciproc al
obligaţiilor părţilor, această operaţiune de intermediere şi compensare a obligaţiilor nu poate fi
reţinută ca şi act de concurenţă neloială, ci unul specific raporturilor comerciale ce privesc obiectul
de activitate al societăţii SC N. SRL, prin urmare susţinerile pârâtului-reclamant din cererea
reconvenţională în acest sens sunt nefondate. De altfel, s-a reţinut că, alături de această operaţiune,
în luna octombrie 2019 au fost identificate mai multe vânzări litigioase, între care şi o linie
tehnologică, pentru care s-au identificat doi potenţiali clienţi de către reclamant şi SC F. SRL de
către pârât; că, în situaţia în care reclamantul nu a reuşit să obţină stabilirea unor relaţii comerciale
cu clienţii identificaţi, pârâtul, aşa cum rezultă din interogatoriul luat, a facilitat intermedierea
dobândirii bunurilor şi că, chiar dacă acesta a susţinut că a facilitat doar traducerea în limba italiană,
din depoziţiile martorului rezultă că fratele pârâtului, asociat la SC F. SRL, nu are cunoştinţe de
limba italiană. Prin urmare, în lipsa acestora, pârâtul a oferit atât asistenţă lingvistică, cât şi
îndrumarea în modalitatea de derulare a operaţiunilor în faţa autorităţilor italiene. Tribunalul a
considerat că obiectul de activitate al intermedierii a fost realizat iar faptul că toate costurile
reprezentând deplasarea, avans participare la licitaţie au fost suportate de SC F. SRL nu înlătură
operaţiunile de intermediere, prin urmare SC N. SRL este îndreptăţită la plata acestei operaţiuni.
Faptul că pârâtul nu a înştiinţat administratorul societăţii nu echivalează cu fapta de concurenţă
neloială, întrucât relaţiile asociaţilor sunt de colaborare şi nu de subordonare.
Prin urmare, dobândirea bunurilor de către SC F. SRL dovedeşte reuşita operaţiunilor de
intermediere iar SC N. SRL este îndreptăţită la plata acestor servicii, ţinând cont de raporturile de
colaborare anterioare, legătura de rudenie şi suportarea costurilor şi riscurilor.
Cum pentru plata acestor servicii SC N. SRL are la îndemână acţiunile de drept comun, lipsa de
comunicare între părţi cu privire la demersurile de realizare a intermedierii nu reprezintă fapte de
concurenţă neloială, ci fapte de comerţ subsecvente obiectului de activitate, astfel că nu sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul civil referitoare la concurenţa neloială. Faţă de
posibilitatea de a obţine de la beneficiar costurile intermedierii, cererea de obligare a pârâtului la
plata acestora apare ca nefondată, nefiind dovedit că el a încasat în defavoarea societăţii sume cu
caracter de plată a operaţiunilor intermediate.
Nici susţinerile reclamantului privind refuzul pârâtului de a-l însoţi în Italia în perioada mai-iunie
2020 nu reprezintă o fraudă în defavoarea societăţii, în condiţiile în care circulaţia în zonele cu risc
epidemiologic era limitată şi nici nu s-a dovedit utilitatea prezenţei fizice a pârâtului în derularea
activităţii.
Faţă de cele expuse, tribunalul a considerat că faptele imputate pârâtului reprezintă desfăşurarea
obiectului de activitate şi nu concurenţă neloială iar obligaţia plăţii serviciilor îi revine SC F. SRL
şi nu asociatului, astfel că acţiunea reclamantului de excludere a fost respinsă ca nefondată. Ca
urmare a respingere acţiunii, şi cererea accesorie reprezentând atribuirea părţilor sociale şi plata
acestora apare ca rămasă fără obiect.
Nici susţinerile pârâtului-reclamant privind folosirea capitalului social în interes propriu nu au fost
reţinute. Astfel, chiar dacă la interogatoriu reclamantul recunoaşte retragerilr, acestea, pe de o parte,
au avut la bază acordul pârâtului iar, pe de altă parte, este dovedit faptul că reclamantul a creditat
societatea cu sume de bani, prin urmare faptul că nu au fost realizate operaţiunile de compensare a
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acestor sume nu echivalează cu folosirea capitalului social în interes propriu. Mai mult decât atât,
faptul că această modalitate de lucru este aprobată de către pârât rezultă din necontestarea acesteia
pe toată durata desfăşurării activităţii, fiind folosită doar ca măsură de apărare faţă de cererea de
excludere a reclamantului.
Nici criticile privind faptul că adunările generale nu s-au ținut nu au fost admise, dovada îndeplinirii
acestor obligaţii rezultând din depunerea hotărârilor, prin urmare faptul că pârâtul nu este mulţumit
de modul de conducere a societăţii reprezintă motiv de retragere din societate şi nu de excludere.
Cât priveşte cererea de revocare a administratorului, tribunalul a considerat, în acord cu reclamantul,
că această operaţiune, faţă de modul de constituire – SRL, aparţine adunării asociaţilor şi nu
instanţelor de judecată, întrucât este o măsură de oportunitate şi nu de legalitate.
Prin urmare, atâta timp cât nu au fost dovedite nici actele de concurenţă neloială şi nici cele de
folosire a capitalului social în interes propriu, tribunalul a respins ca nefondată cererea pârâtului de
excludere a reclamantului, astfel încât, ca efect al acestei soluţii, cererile accesorii apar ca rămase
fără obiect.
Faţă de respingerea acţiunii şi a cererii reconvenţionale, nu au fost acordate cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au promovat apel reclamantul-pârât N.D. şi pârâtulreclamant L.R., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor de apel, reclamantul-pârât N.D. a reiterat situaţia de fapt dedusă judecăţii
şi a precizat că, sentinţa apelată a fost dată cu aplicarea greşită a legii şi interpretarea eronată a
probelor administrate în cauză. Pe cale de consecinţă, a solicitat admiterea apelului, schimbarea în
parte a sentinţei civile nr. 36/8.03.2021 pronunţată de Tribunalul Suceava şi, în rejudecare,
admiterea acţiunii în sensul excluderii din societatea N. SRL a pârâtului reclamant L.R., preluarea
părţilor sociale aparţinând asociatului exclus L.R. în număr de 20 părţi sociale a câte 10 lei RON
fiecare de către reclamant, în calitate de asociat al Societăţii N. SRL şi să fie obligat pârâtul
reclamant L.R. la plata prejudiciului produs societăţii pârâte prin fapte de concurenţă neloială în
sumă de 100.000 lei. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului reclamant L.R. la plata
cheltuielilor de judecată de la instanţa de fond şi din apel, constând în taxele judiciare de timbru şi
onorarii de avocat.
Prin memoriul de apel 2021, pârâtul-reclamant L.R. a solicitat admiterea apelului şi anularea în
parte a încheierii apelate (din 04.12.2020), în sensul de a se dispune respingerea excepţiilor lipsei
calităţii procesuale active a S. C. N. SR. şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant iar, în rejudecare,
admiterea cererii de la punctul cu nr. 5 din cererea reconvenţională astfel cum a fost formulată de
apelanta - reclamantă S.C. N. S.R.L, respectiv:
schimbarea în parte a încheierii atacate în sensul admiterii probei cu expertiză contabilă propusă de
apelantul - pârât L.R. şi schimbarea în parte a sentinţei apelate în sensul modificării, în parte, a
considerentelor pentru care s-a dispus respingerea cererii introductive, respectiv a admiterii cererii
reconvenţionale astfel cum a fost formulată de apelantul - pârât L.R., cu obligarea intimatului reclamant N.D. la plata cheltuielilor de judecată.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului
şi a prev. art. 476 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă, care consacră efectul devolutiv al
prezentei căi de atac, curtea a constatat că apelurile sunt nefondate, pentru următoarele
considerente:
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În ceea ce privește apelul declarat în cauză de către apelantul (pârât-reclamant) L.R., curtea
a reținut că acesta este nefondat cu privire la criticile privind modalitatea de soluționare a
excepțiilor invocate în fața instanței de fond, respectiv cu privire la faptul că în mod greșit au fost
admise prin încheierea de ședință din data de 04.12.2020 pronunțată în dosarul cu nr. 2.../86/2020
alTribunalului Suceava, Secția a II-a civilă excepțiile lipsei calității procesual activă a S.C. N.
S.R.L. și a lipsei calității de reprezentant și, pe cale de consecință, anulată cererea S.C. N. SRL.,
întrucât:
În primul rând, excepția privind calitatea procesuală activă a pârâtului a fost respinsă în
mod judicios în condițiile în care acesta are calitatea de asociat în cadrul societății, calitate care-i
conferă prerogativa de a propune sau de a solicita revocarea administratorului.
Astfel, curtea a respins criticile ce vizează modalitatea de soluționare de către instanța de
fond a acestei excepții, ca lipsite de obiect, în considerarea faptului că vizează greșita admitere a
excepției deși, în realitate, aceasta a fost respinsă ca nefondată.
În al doilea rând, cu privire la criticile privind modalitatea de soluționare a excepției lipsei
calității de reprezentant a pârâtei-reclamante SC N. SRL, curtea a reținut că, potrivit dispozițiilor art.
197 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată:
„(1) Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, asociați sau
neasociați, numiți prin actul constitutiv sau de adunarea generală...
(3) Dispozițiile art. 75, 76, 77 alin. (1) și 79 se aplică și societăților cu răspundere
limitată.”
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 75 din același act normativ „dreptul de a reprezenta
societatea aparține fiecărui administrator, afară de stipulație contrară în actul constituitv.”
Așadar, apare ca judicios raționamentul instanței de fond privind caracterul întemeiat al
excepției lipsei calităţii de reprezentant a pârâtului faţă de capătul de cerere privind acordarea de
despăgubiri, întrucât această calitate este conferită prin prisma calității de administrator al societății.
Or, în considerarea faptului că pârâtul-reclamant L.R. nu deținea calitatea de administrator, aceasta
fiind atribuită conform art. 11 alin. (1) din Actul constitutiv al societății N. SRL reclamantului-pârât
N.D., în mod judicios a fost admisă această excepție de către instanța de fond și anulată, pe cale de
consecință, cererea reconvențională formulată de către SC N. SRL pentru lipsa calității de
reprezentant.
Curtea a reținut faptul că apare ca o consolidare a legalității soluției de respingere a excepției
și lipsa mandatului de reprezentare în justiție din partea administratorului societății înregistrat la
Registrul Comerțului.
Astfel, în mod judicios a reținut instanța de fond faptul că, eventualele prejudicii nu s-au
produs în patrimoniul său, ci în patrimoniul societăţii și, prin urmare, cum titular al acţiunii este SC
N. SRL, care poate fi reprezentată doar de administrator și cum acest capăt de cerere nu a fost însuşit
de către administratorul societăţii şi nici nu există un mandat în acest sens, excepţia lipsei calităţii
de reprezentant a fost apreciată în mod corect ca fiind întemeiată.
Finalmente, curtea a respins criticile invocate cu privire la soluția dată excepțiilor în fața
instanței de fond, ca nefondate.
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De asemenea, apelul formulat de către apelantul (pârât - reclamant) L.R. este nefondat și
sub aspectul capătului de cerere vizând schimbarea în parte a sentinței apelate în sensul modificării
în parte a considerentelor pentru care s-a dispus respingerea cererii introductive, respectiv
admiterea cererii reconvenționale astfel cum a fost formulată întrucât:
Analizând actele și lucrările dosarului, curtea a constatat că apelantul (pârât-reclamant) L.R.
impută în sarcina apelantului (reclamant-pârât) N.D. fapta de concurenţă neloială în sprijinul
societății comerciale F. SRL şi întrebuinţarea capitalului social în beneficiul propriu.
Cu privire la criticile ce sunt fundamentat pe dispozițiile art. 222 alin. (1) lit. d din Legea nr.
31/1990, curtea a reținut că acestea sunt nefondate.
Potrivit dispozițiilor art. 222 din Legea nr. 31/1990:
„Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere
limitată:
a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente
incapabil;
c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori
contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82;
d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de
semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.”
Faptele sancţionate de textul de lege cu excluderea din societate, vizează folosirea sau
traficarea creditului, a activului societăţii în folosul său sau al altora şi presupune săvârşirea lor cu
intenţie de către asociatul administrator, care astfel urmăreşte un profit din activitatea sa
frauduloasă.
De asemenea, curtea a reținut că faptele sancţionate trebuie să aibă şi o anumită gravitate în
raport cu urmările produse contrare interesului societar.
Mai mult decât atât, în aprecierea cazurilor în care se impune excluderea unui asociat dintro societate cu răspundere limitată trebuie apreciată vinovăţia acestuia în săvârşirea presupusei fapte,
ştiut fiind că nu orice faptă poate constitui motiv pentru excludere având în vedere că acest tip de
societăţi comerciale se constituie în considerarea calităţilor asociaţilor, ce au la bază affectio
societatis.
Stabilirea faptelor de natura celor ce pot conduce la excluderea asociatului administrator este
atributul suveran al instanţei fondului sau apelului din perspectiva caracterului devolutiv al acestuia,
cu condiţia motivării hotărârii sub acest aspect.
Din perspectiva premiselor ce conduc la soluţia excluderii, curtea a constatat că, în doctrină,
cazurile prevăzute de art. 222 conturează ideea de excludere cu titlu de sancţiune când prin aceasta
se tinde la sancţionarea asociatului care nu îşi îndeplineşte obligaţiile.
În considerarea acestor aspecte, se pune într-adevăr problema prin prisma dispozițiilor art.
222 din Lege cu privire la enumerarea cazurilor de excludere, respectiv dacă aceasta este una
exemplificativă sau limitativă.
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În acest sens, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat prin Decizia nr. 2393 din 9 mai
2012, stabilind că enumerarea este una limitativă, așadar, asociatul putând fi exclus doar într-una
din cele patru situații prevăzute expres de art. 222 din Legea 31/1990 privind societățile.
Astfel, curtea a constatat faptul că, în orice alt caz nu este posibilă excluderea asociaților,
neînțelegerile dintre aceștia, dacă au caracter grav și reprezintă un impediment pentru buna
funcționare a societății, reprezentând doar un caz de dizolvare a societății.
Așadar, dispariția lui affectio societatis trebuie să fie totală, respectiv ca și element
psihologic trebuie să se regăsească la toți asociații, neputându-se asimila acestei ipoteze cazul
doar al unui asociat care invocă această dispariție sau cazul în care neînțelegerile sunt rezultatul
acțiunilor sale ori dacă societatea funcționează.
Curtea a reținut însă, că motivul de excludere nu se regăsește în neînțelegerile grave dintre
asociați provocate de unul dintre aceștia, ci în pretinsele faptele comise de unul dintre aceștia ce sar putea circumscrie dispozițiilor art. 222 alin. 1 lit d), din moment ce sunt limitativ prevăzute de
lege cazurile de excludere.
Curtea a constatat și reținut că nici din cererea de chemare în judecată și nici din cererea de
apel nu rezultă și nici nu se probează acțiunile sau inacțiunile apelantului (reclamant – pârât) N.D.
în ceea ce privește comiterea de fraude în dauna societății ori folosirea de semnătura socială sau de
capitalul social în folosul lui sau al altora.
Expunerea pe larg în motivele de apel a unor dispoziții legale ori a unor aspecte teoretice și
organizatorice privind cazurile de excludere nu pot suplini neprobarea acestui motiv de excludere
invocat de către apelantul pârât-reclamant L.R., susținerile acestuia nefiind de natură a se
circumscrie motivului de excludere invocat și, pe cale de consecință, instanțele nu pot adăuga la
cazurile de excludere.
Tot nefondat este și motivul de apel legat de greșita reținere de către instanța de fond a
inexistenței faptelor ilicite de concurență neloială.
Curtea a constatat că tribunalul a reținut în mod legal și temeinic inexistența faptelor de
concurență neloială, pentru considerentele arătate în hotărârea apelată. În motivarea apelului,
apelantul L.R. s-a limitat la a critica soluția primei instanțe, fără a prezenta vreun argument concret
în sensul reținerii actelor de concurență neloială. Practic, criticile aduse sunt pur formale, lipsite de
orice conținut concret, care să permită instanței de apel efectuarea unei analize de fond.
Mai mult, motivul subsumat celui fundamentat pe dispozițiile art. 222 alin. (1) lit. d din
Legea nr. 31/1990 privind săvârșirea de acte de concurență neloială nu este de natură a se
circumscrie ipotezei de strictă interpretare și aplicare a dispozițiilor legale menționate privind
excluderea.
Cu privire la condiția affectio societatis invocată de către apelanul L.R., plecând de la
premisa faptului că societatea comercială este persoana juridică constituită în vederea efectuării de
acte de comerț, fiind constituită pe baza unui contract de societate, fiind rezultatul voinței
asociaților, curtea a reținut următoarele:
Deși fiecare asociat are drepturi și obligații, există și situații în care unii dintre aceștia nu își
îndeplinesc obligațiile, cazuri în care se impune analiza posibilității excluderii asociatului din cadrul
societății.
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Curtea a reținut că de esența contractului de societate, fiind un element psihologic, este
elementul affectio societatis ce trebuie să subziste atât la momentul constituirii, cât și ulterior pe
parcursul desfășurării activității comerciale, acesta reprezentând unul din elementele specifice
contractului de societate, bineînțeles, alături de aportul asociaților și realizarea și împărțirea
beneficiilor.
Astfel, derivate din acest element sunt instituțiile specifice în materie, respectiv excluderea,
retragerea, dizolvarea etc.
De asemenea, elementul affectio societatis reprezintă barometrul ce indică gradul de
satisfacție al asociaților privitor la activitatea desfășurată, intenția comună de a începe sau de a
continua activitatea într-o structură asociativă neputând exista în lipsa satisfacerii depline a
intereselor personale.
Cu titlu de definiție, curtea a constatat că affectio societatis reprezintă atitudinea de
responsabilitate a acționarilor unii față de alții și a tuturor față de societate, respectiv exercitarea
activă și cu bună-credință a drepturilor aferente acțiunilor și obligația de fidelitate față de societate.
Prin prisma criticilor invocate, curtea a reținut că esențială este identificarea situațiilor în
care în mod real elementul affectio societatis a dispărut și, pe cale de consecință, cu titlu primordial,
identificarea remediilor prin care să se obțină salvgardarea societății.
Astfel, soluțiile sunt oferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, articolul
222 menționând situațiile în care poate fi exclus asociatul. Aceste cazuri sunt aplicabile pentru
societățile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, fără a se putea extinde
dispozițiile și pentru societățile pe acțiuni.
Criticile privind faptul că, este incidentă încălcarea lui affectio societatis, respectiv obligația
de fidelitate față de societate și față de ceilalți asociați, făcând raportul său juridic obligațional cu
ceilalți asociați și cu societatea rezolubil, astfel, încetarea raportului său societar făcându-se prin
excludere care are natura juridică a unei sancțiuni societare, sunt de asemenea nefondate în
condițiile în care, în orice alt caz în afara celor expres prevăzute de art. 222 alin. (1) lit. d din Legea
nr. 31/1990 nu este posibilă excluderea asociaților, neînțelegerile reclamate, numai în măsura în
care ar fi comportat un caracter grav și ar fi reprezentat un impediment pentru buna funcționare a
societății, ar fi reprezentat oricum doar un caz de dizolvare a societății și nu de excludere.
În raport de criticile privind folosirea capitalului social în interes propriu, în condițiile în
care reclamantul, în ceea ce privește retragerile, a avut acordul pârâtului și mai mult, a creditat
societatea cu sume de bani, faptul că nu au fost realizate operațiunile de compensare a acestor sume
nu echivalează, cum în mod corect a reținut instanța de fond, cu folosirea capitalului social în interes
propriu. Mai mult, curtea a avut în vedere și faptul că această modalitate de lucru a fost aprobată de
către pârât prin necontestarea ei pe întreg parcursul desfășurării activității, al uzând de acest aspect
cu titlu de apărare față de cererea de excludere formulată.
Prin urmare, curtea fiind învestită din perspectiva cererii de apel formulată de către apelantul
L.R. cu o cerere de excludere a apelantului (reclamant-pârât) N.D., nu poate soluționa cererea
„împrumutând” alte cazuri de excludere decât cele prevăzute de lege și nu poate „extinde” motivele
de excludere prin asimilarea unor cazuri ce vizează dizolvarea societății, precum cele prevăzute de
art. 227 din Legea nr. 31/1990.
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Nemulțumirile pârâtului cu privire la modalitatea de conducere a societății ar putea
reprezenta un motiv în vederea retragerii din societate, dar nu de excludere. Or, în speță, caracterul
de nemulțumire cu privire la modalitatea de conducere este dat de faptul că, în realitate, obligațiile
cu privire la convocarea adunării generale rezultă din depunerea hotărârilor și, deci, nu poate fi
vorba despre o neexercitare a obligațiilor.
Cu toate că față de modul de constituire a societății, respectiv SRL, operațiunea de revocare
a administratorului aparţine adunării asociaţilor şi nu instanţelor de judecată, întrucât este o măsură
de oportunitate şi nu de legalitate, curtea a reținut că, ținând cont de inexistența și imposibilitatea
îndeplinirii condiției majorității cu care trebuie adoptată hotărârea adunării, de faptul că părțile nu
au reglementat această situație în actul constitutiv, iar legea nu vizează aceste situații, s-ar impune
soluționarea acestor situații pe cale judecătoresască. Or, în speță, criticile cu privire la modalitatea
de conducere nu pot fi primite în condițiile în care la dosarul cauzei există înscrisuri care justifică
exercitarea obligațiilor care formează obiectul acelor nemulțumiri.
Cu privire la criticile ce vizează îndeplinirea condițiilor de admisibilitate privind dizolvarea
societății fundamentate pe dispozițiile art. 227 alin. (1) lit. e, curtea a reținut caracterul nefondat al
acestora pentru următoarele considerente:
Într-adevăr, motivele temeinice care împiedică funcţionarea societăţii constituie o cauză de
dizolvare generală şi judiciară a societăţii comerciale, prevăzută la art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea
societăţilor.
Natura contractuală a societăţii comerciale subsumată naturii organizaţionale derivând din
calitatea de persoană juridică face ca dizolvarea societăţii să nu intervină la simpla cerere a unui
asociat, ci să fie condiţionată de motive temeinice care să împiedice însăşi funcţionarea ei, iar
temeinicia acestor motive este analizată numai de instanţa de judecată.
Pentru ca instanţa să dispună dizolvarea societăţii este necesar ca societatea să fie în
imposibilitate de a funcţiona, neînţelegerile grave fiind doar un exemplu în acest sens, dat chiar de
legiuitor.
Prin imposibilitate a funcţionării se înţelege imposibilitatea formării voinţei sociale în
cazurile în care aceasta este obligatorie pentru funcţionarea normală a societăţii, având drept criteriu
de apreciere salvgardarea ei, inclusiv după modelul francez al situaţiei sale economice.
Neînţelegerile dintre asociaţi, oricât ar fi acestea de grave, nu înseamnă neapărat dispariţia
lui affectio societatis, chiar dacă ar fi aşa, nu aceasta este ipoteza reglementată de art. 227 alin. (1)
lit. e) din Legea societăţilor, deoarece societatea este, totuşi, o asociere de afaceri, nu o căsătorie.
Din faptul că temeinicia motivelor de dizolvare se apreciază după cum acestea au dus la blocarea
funcţionării societăţii se înţelege că ruperea relaţiilor dintre asociaţi, ca exemplu de astfel de motiv,
nu se referă la raporturile dintre ei, ci la raporturile dintre aceştia şi societatea comercială, cu efecte
asupra ei, ca persoană juridică.
Bunăoară, imposibilitatea funcţionării este o cauză de dizolvare atunci când societatea nu
poate lua o hotărâre din cele enumerate la art. 111 alin. (2) lit. a) - e), respectiv art. 194 alin. (1) lit.
a) - c) din Legea societăţilor din cauza blocajului decizional la nivelul adunării generale.
De asemenea, neînţelegerile grave dintre asociaţi au drept consecinţă dizolvarea societăţii,
dacă funcţionarea acesteia este direct împiedicată de aceste neînţelegeri. Prin urmare, faptul că
între asociaţi există anumite neînţelegeri cu privire la administrarea societăţii care, din ansamblul
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întregului probator administrat, nu prezintă un caracter de continuitate, nu reprezintă un temei
suficient pentru admiterea acţiunii în dizolvare. Or, curtea a reținut că părţile trebuie să facă proba
faptului nu numai că aceste neînţelegeri există, ci că ele fac imposibilă funcţionarea societăţii.
Curtea a reținut că, în realitate, așa trebuie apreciată chintesenţa dizolvării societăţii în sensul
art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea societăţilor.
Pentru aceste motive, curtea a respins și aceste critici ca nefondate.
Cu privire la apelul declarat de către apelantul (reclamant-pârât) N.D., curtea a reținut
că acesta este nefondat pentru următoarele considerente:
Apelantul (reclamant-pârât) solicită excluderea apelantului (pârât-reclamant), imputând în
sarcina acestuia săvârșirea faptei de concurenţă neloială în considerarea sprijinului acordat de către
societatea comercială F. SRL, unde asociat este fratele apelantului (pârât-reclamant), la dobândirea
unor bunuri litigioase.
În primul rând, astfel cum în mod corect a reținut prima instanță, dispozițiile art. 222 alin. 1
lit. d din L 31/1990 sunt de strictă interpretare și aplicare, impunând coexistența calităților de asociat
și administrator în persoana apelantului (pârât-reclamant) L.R. a cărui excludere se solicită.
Noțiunea de administrator nu reprezintă o exprimare întâmplătoare sau cu caracter general a
legiuitorului, ci trebuie definită în contextul Legii nr. 31/1990.
Or, este necontestat în speță că apelantul (pârât-reclamant) L.R. nu a deținut calitatea de
administrator al societății cu răspundere limitată, în sensul art. 197 din Legea nr. 31/1990, ci pe cea
de asociat, calitatea de administrator revenind altei persoane, respectiv apelantului N.D. Aceste
aspecte nu sunt contestate de părți și rezultă din Actul constitutiv al societății, respectiv din
dispozițiile art. 11 alin. (1).
În acest context, soluția primei instanțe este corectă și, contrar susținerilor apelanților,
argumentată complet și coerent prin referire la dispozițiile legale relevante, fiind nefondate criticile
privind pretinsul caracter vag, neclar sau imprecis al motivării.
Astfel, curtea a reținut că existența și gravitatea faptelor pretinse comportă un caracter
nerelevant în speță față de inaplicabilitatea dispozițiilor legale invocate ca temei al acțiunii, rezultată
din neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de legiuitor pentru ca norma să fie incidentă,
respectiv de existența titulaturii de administrator a persoanei a cărei excludere se solicită.
În acest sens, motivele de apel privind impactul social, gravitatea faptelor imputate
apelantului (pârât-reclamant) și necesitatea sancționării lor nu sunt relevante față de lipsa calității
de administrator a acestuia.
Pe lângă aspectele enunțate mai sus, având în vedere că în speță asociatul L.R. nu are
calitatea de administrator al societății, curtea a reținut că nu este îndeplinită în speță nici situația
premisă a textului, astfel încât nu poate fi incident cazul de excludere prevăzut de art. 222 alin. (1)
lit. d) din Legea 31/1990.
Cu privire la criticile privind lipsa temeiului în ceea ce privește cererea privind preluarea
părților sociale, curtea a reținut că apare ca o consecință legală a respingerii acțiunii principale
respingerea cererii accesorie privind atribuirea părților sociale și plata acestora ca rămasă fără
obiect. În consecință, criticile cu privire la aceste aspecte au fost respinse ca nefondate.
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Concluzionând, din actele și lucrările dosarul reiese faptul că între SC N. SRL și SC F. SRL
au existat relații de colaborare.
Potrivit Actului constitutiv actualizat al societății SC N. SRL, curtea a reținut că activitatea
principală a societății este „comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente” (cod CAEN 4669),
printre activitățile secundare enumerându-se inclusiv „intermedieri în comerțul cu materii prime
agricole, animale vii, materii prime textile și semifabricate” (4611), „intermedieri în comerțul cu
mașini, echipamente industriale” (4314), „comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de
feronerie, produse chimice, a altor produse intermediare” etc.
În aceste condiții, curtea a constatat că în mod corect a reținut instanța de fond faptul că
obiectul de activitate al SC N. SRL îl reprezintă dobândirea sau intermedierea de bunuri litigioase,
o parte dintre acestea fiind depozitate la SC F. SRL. De asemenea, potrivit declarațiilor martorilor
și interogatoriilor, în mod corect s-a stabilit faptul că în schimbul chiriei, SC N. SRL a intermediat
în luna ianuarie 2020 dobândirea unor benzi transportoare.
Astfel, curtea a reținut că această operațiune de intermediere și respectiv de compensare a
obligațiilor părților cu caracter reciproc nu se circumscrie ipotezelor reglementate de Legea nr.
11/1990 privind combaterea concurenței neloiale însă, așa cum în mod corect a reținut instanța de
fond, se circumscrie raporturilor comerciale ce privesc obiectul de activitate al societății SC N. SRL.
În luna octombrie 2019, în contextul identificării mai multor vânzări litigioase, între care
și o linie tehnologică, reclamantul avea în lista de potențiali clienți două persoane, pârâtul
identificând societatea SC F. SRL.
În mod corect a reținut instanța de fond faptul că în contextul neputinței reclamantului de
a consolida relațiile comerciale cu potențialii clienți identificați, pârâtul, așa cum reiese și din
interogatoriul efectuat, a facilitat intermedierea dobândirii bunurilor.
Astfel, conduita pretinsă ca fiind contrară uzanțelor cinstite și principiului general al bunei
credințe, în sensul colaborării cu societatea SC F. SRL în vederea participării la licitația SC T. nu a
fost de natură să împiedice societatea în desfășurarea obiectului de activitate în bune condiții.
Mai mult, așa cum a învederat apelantul (reclamant-pârât) N.D., încă din luna septembrie
2019 a purtat o discuție cu apelantul (pârât-reclamant) L.R. privind strategia de abordare a licitației
SC T. de pe lângă Tribunalul din Busto Asizio, discuția având loc din punct de vedere cronologic
după studierea inventarului bunurilor scoase la vânzare. Acesta a învederat faptul că despre
participarea la această licitație i-a mărturisit apelantul L.R. abia în luna iunie 2020, când licitația
era deja finalizată.
În contextul în care, din declarațiile martorului rezultă că fratele pârâtului, asociat la SC F.
SRL, nu deține cunoștințe de limba italiană, curtea a apreciat ca fiind judicios raționamentul
instanței de fond privind faptul că în lipsa acestor cunoștințe, pârâtul a oferit asistență lingivistică
dar și îndrumarea necesară privind modalitatea de derulare a operațiunilor în fața autorităților
italiene. Astfel, în mod corect a apreciat instanța de fond faptul că obiectul de activitate privind
intermedierea a fost realizat.
Astfel, curtea a reținut că din actele și lucrările dosarului nu reies aspecte care să conducă la
ideea că între aceștia, pe perioada septembrie 2019 – iunie 2020, ar fi existat neînțelegeri cu privire
la licitația în discuție. Or, în condițiile în care este dată afirmația „când licitația era deja finalizată”,
se denotă faptul că nu au fost efectuate toate demersurile necesare în vederea stabilirii relațiilor
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comerciale cu potențialii clienți identificați, fapt pentru care, cu bună-credință, pârâtul, folosinduse de informațiile acumulate în calitate de asociat al SC N. SRL, a facilitat intermedierea dobândirii
bunurilor.
În acest context, curtea a reținut că neînștiințarea administratorului societății nu este de
natură a se circumscrie faptelor de concurență neloială fiind, pe cale de consecință, judicioase
considerentele instanței de fond ce vizează relațiile de colaborare și nu de subordonare dintre
asociați.
Așadar, urmare a reușitei operațiunilor de intermediere prin dobândirea bunurilor de către
societatea SC F. SRL, apare ca evident faptul ca societatea SC N. SRL este îndreptățită la plata
acestor servicii.
De asemenea, în mod corect a reținut instanța de fond faptul că pentru plata acestor servicii
societatea SC N. SRL poate uza de acțiunile de drept comun, lipsa de comunicare dintre părți cu
privire la demersurile de realizare a intermedierii nefiind de natură a se circumscrie faptelor de
concurență neloială, ci fiind fapte subsecvente obiectului de activitate. Astfel, curtea a reținut că nu
sunt îndeplinite în cauză condițiile prevăzute de Codul civil referitoare la concurența neloială.
Așadar, aspectele învederate prin cererile de apel nu sunt de natură a se circumscrie
dispozițiilor imperative ale art. 222 din Legea nr. 31/1990.
Cu privire la cererea de „obligare a pârâtului la plata prejudiciului produs societății prin
fapte de concurență neloială” privind suma de 100.000 lei „reprezentând beneficiul pe care acesta
l-ar fi obținut prin licitarea acesteia”, în mod corect a reținut instanța de fond faptul că apare ca
nefondată această cerere nefiind dovedit faptul că pârâtul ar fi încasat în defavoarea societății sume
cu caracter de plată a operațiunilor intermediate.
Astfel, este incident principiul idem est non esse et non probari care semnifică faptul că ceea
ce nu este dovedit, echivalează cu ceea ce nu există.
Pe cale de consecință, cum criticile cu privire la actele de concurență neloială și folosire a
capitalului social în interes propriu nu au fost probate, curtea, în temeiul art. 480 din Codul de
procedură civilă, a respins ambele apeluri ca nefondate, sentința atacată fiind legală și temeinică.

15. Acțiune în anularea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Aplicabilitatea art.132 alin.3
și 4 din Legea nr.31/1990. Foștii administratori nu pot invoca nulitatea absolută a hotărârii
Adunării Generale a Asociaților prin care au fost revocați din funcția de administrator, neavând
calitate procesuală activă. Terții care nu justifică un interes determinat și personal nu au calitate
procesuală activă pentru a putea invoca nulitatea absolută a Adunării Generale a Acționarilor
în temeiul art.132 alin.3 din Legea nr.31/1990.
Rezumat:
Administratorul poate, în conditiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, să atace în
justiție orice hotărâre a Adunării Generale a Asociaților cu exceptia hotărârii de revocare a sa din
functia de administrator.
Acțiunea apelanților-reclamanți este în strânsă legătură cu revocarea lor din funcție,
respectiv cu consecințele acestei revocări asupra contractelor de administrare. În realitate,
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apelanții, nemulțumiți de soluția prin care s-a dispus excluderea lor din funcție, tind ca prin
invocarea unei pârghii legale, respectiv dispozițiile art. 132 alin. (3), care de altfel nu este de natură
a se circumscrie situației de față, să eludeze voința majorității cu care s-a luat hotărârea AGA
atacată.
Or, nu poate fi dată situația în care, simpla invocare a unor motive de nulitate absolută în
legătură cu publicitatea, convocarea ședinței și cvorumul acesteia să conducă la atribuirea calității
procesuală activă în sensul dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu
neluarea în considerare a dispozițiilor speciale și derogatorii ale alin. (4) din același act normativ,
sens în care, în mod corect a apreciat instanța de fond faptul că, în sensul dispozițiilor alin. (4) din
Lege, subzistă lipsa calității procesuale active în considerarea caracterului special și derogatoriu
al acestui alineat.
De asemenea, corect s-a reținut de către instanța de fond și cu privire la faptul că în
considerarea calității de membri în Consiliul de Administrație și în considerarea lipsei calității de
asociați ori acționari, apare ca fiind dată lipsa legitimării procesuale active și cu privire la
aspectele privind manifestarea de voință cuprinsă în Hotărârea AGA nr. 1 din data de 18 februarie
2021 referitoare la alegerea administratorului unic.
Astfel, apare ca fiind judicioasă soluția instanței de fond cu privire la soluția de admitere a
excepției lipsei calității procesuale active a apelanților-reclamanți A.M., B.D., D.D., G.R., T.D.M.,
R.M. și S.D.
Cu privire la apelanții-reclamanți N.T. și V.I.T., curtea a reținut contiguu instanței de fond
faptul că, din analiza actelor și lucrărilor dosarului, aceștia comportă o situație juridică diferită
față de ceilalți apelanți-reclamanți, nefiind membri ai Consiliului de Administrație revocați prin
Hotărârea AGA nr. 1 din 18 februarie 2021.
Așadar, în considerarea prevalării acestora de calitatea de terți în raport de prezenta
situație, curtea a reținut că, oportunitatea introducerii unei acțiuni în anulare a unei hotărâri AGA
fundamentată pe motive de nulitate absolută trebuie justificată de un interes, astfel cum reiese din
dispozițiile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv din sintagma „orice persoană
interesată”.
Existența interesului reprezintă o condiție sine qua non pentru a dobândi calitate procesuală activă
în cadrul unui demers judiciar având ca obiect anularea unei hotărâri AGA. Astfel, din dispozițiile
art. 33 din Codul de procedură civilă se desprinde faptul că, prin condiția existenței interesului în
promovarea acțiunii se înțelege folosul practic urmărit de către cel care pune în mişcare acţiunea
civilă sau recurge la o cale procesuală sau alta.

(Decizia nr.371/16.12.2021, Dosar nr.1083/86/2021)

Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 72 din 16 aprilie 2021, Tribunalul Suceava – secţia a II –a civilă – a admis
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanților, invocată de către pârâtă; a respins cererea
formulată de reclamanții A.M., B.D.D., D.D., G.R., T.D.M., N.T., R.M., S.D. și V.I.T., în
contradictoriu cu Servicii Comunale SA și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
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Suceava, ca fiind formulată de persoane lipsite de calitate procesuală activă şi a respins cererea
reclamanților de obligare a pârâtei Servicii Comunale SA la plata cheltuielilor de judecată, ca
neîntemeiată.
Pentru a hotărî în acest sens, făcând referire la dispoziţiile art. 248 alin. 1 și 2 din Codul de
procedură civilă şi art. 132 alin. 1-4 din Legea nr. 31/1990, instanţa de fond a apreciat că se impune
soluționarea cu prioritate a excepției lipsei calității procesuale active invocată de către pârâtă,
întrucât în ipoteza admiterii acesteia atât soluționarea celeilalte excepții (excepția prematurității),
cât și a fondului cauzei ar fi de prisos.
De asemenea, instanța a mai reținut că interpretarea logico-gramaticală a dispozițiilor art.
132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 relevă lipsa calității procesuale a membrilor consiliului de
administrație într-o acțiune având ca obiect anularea hotărârii adunării generale „privitoare la
revocarea lor din funcţie.”; că, interpretarea coroborată a art. 132 alin. 4 și, respectiv a art. 132 alin.
3 din lege impune concluzia potrivit căreia membrii consiliului de administrație nu pot solicita
anularea hotărârii adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie nici prin invocarea unor
motive de nulitate absolută (în calitate de terț-persoană interesată) şi că, este esențial a se reține în
cauză că sfera excluderii de la accesul la acțiunea în anulare este determinată prin raportare la
obiectul acțiunii – hotărârea privitoare la revocarea administratorilor din funcţie – și nu prin
raportare la motivele de nulitate invocate – indiferent dacă sunt motivele de nulitate absolută sau
relativă și indiferent dacă vizează propriu-zis manifestarea de voință în sensul revocării sau alte
aspecte referitoare la condițiile în care această voință a fost exprimată sau la consecințele acestei
manifestări de voință.
Față de aceste aspecte, apărările reclamanților în sensul că motivele pe care le-au invocat
prin cerere nu vizează revocarea lor din funcţie sunt irelevante. Pe de altă parte, invocarea expresă
a faptului că interesul în promovarea acțiunii este în strânsă legătură cu contractele de administrare
pe care le aveau încheiate membrii consiliului de administrație relevă faptul că, în realitate, acțiunea
reclamanților este în strânsă legătură cu revocarea lor din funcție, respectiv cu consecințele acestei
revocări asupra contractelor de administrare. Oricum, cum deja s-a argumentat, interpretarea logicogramaticală a dispozițiilor art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1900 impune concluzia în sensul că sfera
excluderii de la accesul la acțiunea în anulare este determinată prin raportare la obiectul acțiunii.
Astfel, prin invocarea unor motive de nulitate absolută în legătură cu convocarea ședinței, cvorumul
și publicitatea necesare, reclamanții nu dobândesc calitate procesuală activă prin raportare la art.
132 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, ci rămân lipsiți de calitate procesuală activă în virtutea dispoziției
legale speciale și derogatorii de la art. 132 alin. 4 din lege.
Totodată, s-a mai reţinut că, calitatea de membri în consiliul de administrație (și lipsa calității
de asociați sau acționari) atrage lipsa legitimării procesuale active și în ceea ce privește manifestarea
de voință cuprinsă în Hotărârea AGA nr. 1/18.02.2021 referitoare la alegerea administratorului unic
şi că, acestea sunt considerentele care impun admiterea excepției lipsei calității procesuale active cu
privire la reclamanții A.M., B.D.D., D.D., G.R., T.D.M., R.M. și S.D. doar aceștia având calitatea
de membri ai consiliului de administrație, revocați prin hotărârea AGA nr. 1/18.02.2021.
În ceea ce îi privește pe reclamanții N.T. și V.I.T., instanța a reţinut că, probele administrate
relevă o situație juridică distinctă a acestora față de ceilalți reclamanţi, respectiv că nu sunt membri
ai consiliului de administrație, revocați prin Hotărârea AGA nr. 1/18.02.2021 şi că, întrucât aceștia
se prevalează de calitatea de terți, instanța a reţinut că, față de dispozițiile art. 132 alin. 3 din Legea
nr. 31/1990, cererea în anulare a hotărârii AGA fundamentată pe motive de nulitate absolută poate
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fi formulată și de „orice persoană interesată”. În concret, pentru ca un terț să poată solicita anularea
hotărârii AGA (pentru motive de nulitate absolută) – deci, pentru a avea calitate procesuală activă
într-o acțiune în anularea hotărârii AGA – trebuie să se prevaleze de un interes.
Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 33 din Codul de procedură civilă, instanța a reţinut că
prin interes se înţelege folosul practic urmărit de către cel care pune în mişcare acţiunea
civilă/recurge la o cale procesuală sau alta şi că, printre altele, interesul trebuie să fie determinat și
personal, respective dacă folosul practic nu există în concret momentul în care se exercită acţiunea
civilă, interesul nu este determinat, iar dacă, prin formularea acțiunii nu se urmărește obținerea, în
mod direct sau indirect, a unui folos practic pentru sine, interesul nu este personal; acţiunea civilă
astfel exercitată este lipsită de interes.
Or, în cauza dedusă judecății, reclamanții N.T. și V.I.T., cu privire la care se afirmă în conținutul
întâmpinării și al răspunsului la întâmpinare că ar avea calitatea de consilier local și angajat al
Servicii Comunale SA și, respectiv de consilier local (calități ce nu au fost și probate în condițiile
legii), nu au arătat și nu au probat că ar fi titularii unui folos practic efectiv, determinat și personal
de care să se prevaleze în formularea acțiunii. Mai exact, aceștia nu au probat că ar avea calitatea de
„persoană interesată” în condițiile legii. Neprobând această calitate, ei nu justifică legitimare
procesuală activă în cauza dedusă judecății, motiv pentru care excepția lipsei calității procesuale
active a fost admisă și în ceea ce îi privește.
Pentru toate aceste considerente, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale active
și a respins acțiunea ca fiind formulată de persoane lipsite de calitate procesuală activă.
Față de dispozițiile art. 451-453 din Codul de procedură civilă, instanța a respins cererea
reclamanților de obligare a pârâtei Servicii Comunale SA la plata cheltuielilor de judecată, ca
neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au promovat apel reclamanţii D.D., B.D.D., R.M.,
A.M., S.D., G.R., N.T. și V.I.T., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Ulterior, prin apelul declarat în scris la dosar şi înregistrat la data de 23 iulie 2021, pârâta
T.D.M. a solicitat admiterea apelului său şi a apelurilor formulate de toţi reclamanţii, desfiinţarea
hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, în rejudecare desfiinţarea
hotărârii AGA pentru nelegalitatea acesteia. Deosebit de aceasta, a arătat că, la datele de 26.03.2021
şi 09.04.2021 a formulat două adrese transmise Tribunalului Suceava - secţia II civilă prin mail la
dosarul cauzei prin care a arătat că doamna avocat Z.A. nu o reprezintă şi a solicitat să fie citată la
domiciliul său din ..., însă cu toate acestea Tribunalul Suceava nu i-a comunicat sentinţa civilă nr.
72/16.04.2021 la domiciliul său şi nici nu a citat-o procedural, luând cunoştinţă de hotărâre de la
registratura Tribunalului Suceava în data de 13 iulie 2021 când a solicitat o copie, aceasta fiind data
comunicării sentinţei, iar 14.07.2021 - data de la care curge pentru ea termenul pentru formularea
apelului. Pentru aceste motive, a considerat că apelul formulat de ea este în termenul legal, sens în
care a depus şi mail-urile transmise ca dovadă pentru susţinerea celor de mai sus.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prev. art. 476 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă care consacră efectul
devolutiv al prezentei căi de atac, curtea a constatat următoarele:
În ceea ce privește solicitarea de repunere în termenul de apel formulată de către
apelanta-reclamantă T.M.I.:
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Potrivit dispoziţiilor art. 186 alin. (1) din Codul de procedură civilă „partea care a pierdut
un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor
motive temeinic justificate.”
Alineatul (2) al aceluiaşi articol prevede faptul că, în acest scop, „partea va îndeplini actul
de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în
termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeaşi cu cea prevăzută pentru
exercitarea căii de atac.”
Primo, pentru admisibilitatea unei asemenea cereri este necesar a exista un motiv temeinic
justificat.
Astfel, partea care nu și-a exercitat dreptul procedural în termenul peremptoriu trebuie să
facă dovada existentei unor motive temeinic justificative, deci a unei împrejurări care să excludă
propria culpă. Aceasta imprejurare trebuie să se fi produs înauntrul termenului legal/judecătoresc
peremptoriu în care trebuia exercitat dreptul procesual.
Secundo, în ceea ce privește natura termenului, termenul de formulare a cererii de repunere
în termen este un termen procedural legal imperativ, care, în caz de nerespectare, atrage decăderea
părții din dreptul de a mai solicita repunerea. De esență este că repunerea în termen nu este acordată
din oficiu (ope legis), ci se face numai la solicitarea părții interesate.
Textul legal mai sus redat, aplicabil instituţiei juridice a repunerii în termen, prevede
posibilitatea repunerii în termenul procedural pierdut de partea interesată, doar dacă aceasta din
urmă dovedeşte că întârzierea în efectuarea actului se datorează unor motive temeinic justificate.
În legătură cu noţiunea de motive temeinic justificate, literatura şi practica de specialitate au
arătat faptul că astfel de motive exclud orice culpă a părţii care nu a săvârşit actul de procedură în
termen, ele urmând a fi apreciate în concret. Împrejurarea invocată de apelantă nu se încadrează,
însă, în dispoziţiile legale menţionate şi nu constituie, prin ea însăşi, o împrejurare ce ar putea fi
încadrată în noţiunea de motive temeinic motivate, mai sus menţionată, care să o fi împiedicat pe
aceasta să formuleze în termenul legal cererea de apel.
De altfel, luând în considerare dispozițiile art. 186 alin. (2) din Codul de procedură civilă,
termenul de 15 zile de la încetarea împiedicării în care partea putea solicita repunerea în termenul
de apel a început să curgă de la momentul la care apelanta a trimis adresa din data de 26.03.2021
către Tribunalul Suceava - Secția a II-a civilă, astfel cum aceasta învederează prin cererea de apel,
solicitând a fi citată la domiciliu (...) cu motivarea că doamna avocat Z.A. nu o reprezintă. Așadar,
nici această condiție nu este dată, în condițiile în care, termenul de 15 zile a expirat la data de 12
aprilie 2021 iar cererea de apel, împreună cu cerera de repunere în termen, au fost formulate la data
de 26 iulie 2021.
Pentru aceste considerente, curtea a respins cererea de repunere în termenul de apel, a admis
excepția tardivității apelului formulat de către apelanta-reclamantă T.D.M. şi, pe cale de consecință,
a respins apelul acesteia ca fiind tardiv introdus.
Cu privire la apelul declarat în cauză de către apelanții reclamanți D.D., B.D., R.M., A.M.,
S.D., G.R., T.N. şi V.I.T., curtea a reținut caracterul nefondat al acestuia pentru următoarele
considerente:
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Prin raportare la motivele de apel formulate în cauză cu privire la maniera prin care a fost
soluționată excepția lipsei calității procesual active, curtea a reținut caracterul nefondat al acestora.
Efectul devolutiv al apelului este reglementat de dispoziţiile art. 476 C.pr.civ., care în alin.
(1) prevede că apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată a fondului, instanţa de apel
statuând atât în fapt, cât şi în drept iar în alin. (2) prevede că în cazul în care apelul nu s-a motivat
ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi,
instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate în prima instanţă.
Din dispoziţiile art. 477 - 478 C.pr.civ., rezultă că efectul devolutiv al apelului este limitat
la ceea ce s-a apelat şi, respectiv, la ceea ce s-a supus judecăţii în primă instanţă, apelul fiind, astfel,
guvernat de două reguli/principii exprimate prin adagiile tantum devolutum quantum apellatum şi
tantum devolutum quantum iudicatum.
Astfel, art. 477 C.pr.civ. dă valoare normativă regulii tantum devolutum quantum apellatum,
ceea ce semnifică faptul că instanţa de apel va fi ţinută să judece în limitele criticilor formulate prin
motivele de apel reluând judecata asupra fondului, dar nu asupra tuturor problemelor de fapt şi de
drept invocate în faţa primei instanţe, ci doar cu privire la acelea criticate de apelant.
Totodată, din perspectiva limitelor efectului devolutiv al apelului, dispoziţiile art. 478 alin.
(1) C.pr.civ. prevăd că părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive,
mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă, sau arătate în motivarea apelului
ori în întâmpinare, iar potrivit principiului tantum devolutum quantum iudicatum, efectul devolutiv
al apelului este limitat numai la ceea ce s-a judecat de către prima instanţă.
În considerarea acestor aspecte, curtea s-a raportat în primul rând la motivele de apel privind
modalitatea de soluționare a excepției lipsei calității procesual active:
Cu titlu preliminar, potrivit dispozițiilor art. 132 alin. (1) – (4) din Legea nr. 31/1990:
„(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt
obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în
justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi
au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.
(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar
cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.
(4) Membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot
ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.”
Curtea a conchis în sensul că sfera de incidenţă a art. 132 din Legea nr. 31/1990 este limitată
la motivele de legalitate, fiind excluse cele de oportunitate.
Instanţele de judecată nu pot cenzura oportunitatea hotărârilor Adunării Generale a
Acţionarilor (A.G.A.), ci numai legalitatea lor. Oportunitatea măsurilor adoptate de A.G.A. se
circumscrie voinţei proprii a societăţii ce scapă controlului judecătoresc.
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Motivele care au stat la baza adoptării unei hotărâri a A.G.A., câtă vreme nu îmbracă forma
fraudei la lege, nu intră în perimetrul controlului judecătoresc. O soluţie contrară echivalează cu un
amestec în administraţia societăţii, fapt care contravine prevederilor Legii nr. 31/1990.
Înalta Curte Casaţie şi Justiţie a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa că „în deciziile
societăţilor comerciale, prin organele lor, există un grad mare de oportunitate a acestor decizii,
oportunitate pe care instanţele judecătoreşti nu o pot controla şi cenzura". (a se vedea Î.C.C.J.,
Secţia comercială, Decizia nr. 4083/2010)
Oportunitatea deciziilor de afaceri intră în sfera de competenţă a organelor societare care leau adoptat și, pe cale de consecință motivele de oportunitate privind adoptarea unei hotărâri A.G.A.
exced obiectul cenzurii instanţei de judecată, per a contrario, ele putând fi cenzurate doar de către
Adunarea Generală a societăţii.
Așadar, nu este mai puțin adevărat faptul că potrivit alin. (4) din art. 132 din Legea nr.
31/1990 administratorul nu poate ataca hotărârea Adunării Generale privitoare la revocarea proprie
din funcție. Această dispoziție legală, în cazul administratorului, are caracter special în raport de
dispozitiile alin. (2) al aceluiași articol și, ca orice normă specială, este de strictă interpretare și
astfel nu poate fi extinsă aplicarea acesteia la alte situații decât aceea expres precizată.
În consecintă, din interpretarea dispozițiilor legale mentionate rezultă că administratorul
poate, în conditiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, să atace în justiție orice hotărâre a
Adunării Generale a Asociaților cu exceptia hotărârii de revocare a sa din functia de administrator.
Astfel, corect a apreciat instanța de fond faptul că, irelevante sunt apărările reclamanților în
sensul că motivele pe care le invocă prin cerere nu vizează revocarea din funcţie, în condițiile în
care acțiunea în anulare este determinată prin raportare la hotărârea privitoare la revocarea acestora
din funcție și nu prin raportare la motivele de nulitate invocate, independent de natura lor, respectiv
de nulitate absolută sau relativă și indiferent dacă vizează propriu-zis manifestarea de voință în
sensul revocării sau alte aspecte referitoare la condițiile în care această voință a fost exprimată sau
la consecințele acestei manifestări de voință.
Pe de altă parte, din analiza actelor și lucrărilor dosarului, curtea a constatat contiguu
considerentelor instanței de fond că invocarea expresă, chiar și în cadrul dezbaterilor orale, a faptului
că interesul în promovarea acțiunii este în strânsă legătură cu contractele de administrare pe care le
aveau încheiate membrii consiliului de administrație relevă faptul că, în realitate, acțiunea
apelanților-reclamanți este în strânsă legătură cu revocarea lor din funcție, respectiv cu consecințele
acestei revocări asupra contractelor de administrare.
Astfel că, în realitate, apelanții, nemulțumiți de soluția prin care s-a dispus excluderea lor
din funcție, tind ca prin invocarea unei pârghii legale, respectiv dispozițiile art. 132 alin. (3), care
de altfel nu este de natură a se circumscrie situației de față, să eludeze voința majorității cu care s-a
luat prezenta hotărâre AGA.
Or, nu poate fi dată situația în care, simpla invocare a unor motive de nulitate absolută în
legătură cu publicitatea, convocarea ședinței și cvorumul acesteia să conducă la atribuirea calității
procesuală activă în sensul dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu
neluarea în considerare a dispozițiilor speciale și derogatorii ale alin. (4) din același act normativ,
sens în care, în mod corect a apreciat instanța de fond faptul că, în sensul dispozițiilor alin. (4) din
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Lege, subzistă lipsa calității procesuale active în considerarea caracterului special și derogatoriu al
acestui alineat.
De asemenea, corect s-a reținut de către instanța de fond și cu privire la faptul că în
considerarea calității de membri în Consiliul de Administrație și în considerarea lipsei calității de
asociați ori acționari, apare ca fiind dată lipsa legitimării procesuale active și cu privire la aspectele
privind manifestarea de voință cuprinsă în Hotărârea AGA nr. 1 din data de 18 februarie 2021
referitoare la alegerea administratorului unic.
Astfel, apare ca fiind judicioasă soluția instanței de fond cu privire la soluția de admitere a
excepției lipsei calității procesuale active a apelanților-reclamanți A.M., B.D., D.D., G.R., T.D.M.,
R.M. și S.D.
Cu privire la apelanții-reclamanți N.T. și V.I.T., curtea a reținut contiguu instanței de fond
faptul că, din analiza actelor și lucrărilor dosarului, aceștia comportă o situație juridică diferită față
de ceilalți apelanți-reclamanți, nefiind membri ai Consiliului de Administrație revocați prin
Hotărârea AGA nr. 1 din 18 februarie 2021.
Așadar, în considerarea prevalării acestora de calitatea de terți în raport de prezenta situație,
curtea a reținut că, oportunitatea introducerii unei acțiuni în anulare a unei hotărâri AGA
fundamentată pe motive de nulitate absolută trebuie justificată de un interes, astfel cum reiese din
dispozițiile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv din sintagma „orice persoană
interesată”.
Existența interesului reprezintă o condiție sine qua non pentru a dobândi calitate procesuală activă
în cadrul unui demers judiciar având ca obiect anularea unei hotărâri AGA. Astfel, din dispozițiile
art. 33 din Codul de procedură civilă se desprinde faptul că, prin condiția existenței interesului în
promovarea acțiunii se înțelege folosul practic urmărit de către cel care pune în mişcare acţiunea
civilă sau recurge la o cale procesuală sau alta. În acest sens corect a reținut instanța de fond faptul
că interesul, printre altele, trebuie să fie determinat și personal, iar că în situația în care folosul
practic nu este incident in concreto la momentul în care se excercită acțiunea civilă, interesul nu
poate fi determinat, cum dacă prin formularea acțiunii nu se urmărește obținerea, indiferent de felul
modalității (direct sau indirect), a unui folos practic pentru sine, interesul nu poate fi personal.
Așadar, apare ca fiind judicioasă și legală soluția prin care acțiunea exercitată în asemenea condiții
este lipsită de interes.
Cu privire la apelanții-reclamanți N.T. și V.I.T., curtea a reținut faptul că aceștia nu au probat folosul
practic, efectiv, determinat și personal în exercitarea acțiunii, nefiind dată, cum în mod corect a
reținut instanța de fond, calitatea de persoană interesată, astfel cum aceasta este reglementată expres
de lege.
În considerarea acestor aspecte, curtea, în temeiul dispozițiilor art. 480 din Codul de procedură
civilă, a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanţii-reclamanţi D.D., B.D., R.M., A.M., S.D.,
G.R., N.T. şi V.I.T.

16. Procedura insolvenței. Contestație împotriva măsurilor administratorului/ lichidatorului
judiciar. Cheltuielile efectuate de reclamantă în procedura arbitrală constatate prin
considerentele din sentința arbitrală sunt decizorii. Calea de atac împotriva acestora constă în
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cererea în anulare a hotărârii arbitrale. Obligația administratorului de a analiza cererea de plată
formulată de reclamanta din hotărârea arbitrală.
Rezumat:
Contrar celor susţinute de apelanta/contestatoare, curtea a apreciat că, considerentele din sentinţa
arbitrală privind cheltuielile efectuate de reclamantă în procedură arbitrală nu sunt considerente
indiferente sau supraabundente, ce ar putea lipsi din conţinutul considerentelor sentinţei.
Dimpotrivă, chiar dacă considerentele privind cheltuielile nu justifică în mod direct soluția din
dispozitiv, acestea sunt decizorii întrucât sunt în legătură directă cu dispozitivul sentinţei arbitrale
de încetare a acţiunii arbitrale şi de închidere a dosarului curții de arbitraj, ele fiind în legătură
directă cu soluţia dată prin dispozitivul sentinţei. Practic, după cum reiese din considerente, Curtea
de Arbitraj Comercial Internaţional a considerat „în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014
coroborat cu art. 51 din Regulile de procedură că, principial, pârâta nu poate fi obligată de
Tribunal la suportarea acestor cheltuieli. Aceasta nu înseamnă că Tribunalul arbitral nu poate
constata naşterea creanţei privind plata acestor cheltuieli de către pârâtă, pentru motivele arătate
în continuare...”. Or, aspectul privind constatarea nașterii creanței, ce dă dreptul reclamantei la
cheltuielile efectuare în procedura arbitrală, este esenţial, astfel încât formularea unei acţiuni în
anularea sentinţei arbitrale are efect şi asupra acestei constatări, anume asupra considerentelor
privind cheltuielile, ceea ce impune ca soluţionarea cererii de plată să fie amânată după
soluţionarea cererii în anulare a hotărârii arbitrale.
Amânarea soluţionării cererii de plată este cu atât mai necesară cu cât contestatoarea susţine prin
contestaţia împotriva măsurii administratorului judiciar de amânare a soluţionării cererii de plată
că nu putea fi obligată la plata în totalitate a cheltuielilor arbitrale întrucât ar însemna că a căzut
total în pretenţii, ceea ce este eronat, neexistând nici o statuare în acest sens. Or, un asemenea
aspect poate fi clarificat cu ocazia judecării cererii în anulare a hotărârii arbitrale, acţiune pe care
chiar ea a promovat-o.
De altfel, potrivit art. 461 alin. (2) Cod procedură civilă calea de atac poate viza şi considerentele
hotărârii prin care s-au adus dezlegări unor probleme de drept de drept ce nu au legătură cu
judecata acelui proces sau care sunt greşite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază
partea..., ceea ce înseamnă că soluţia dată în cererea în anulare poate viza şi considerentele privind
cheltuielile de judecată în procedura arbitrală, dacă acestea sunt considerate că privesc constatări
de fapt ce prejudiciază partea.
Pe de altă parte, curtea a aprecieat că administratorul judiciar nu se poate deroba de
obligaţia de a soluţiona cererea de plată, așteptând ca mai întâi judecătorul sindic să dispună cu
privire la data naşterii creanţei (caracterul de creanţă curentă sau anterioară deschiderii
procedurii) şi caracterul obligatoriu sau nu al acesteia, ci trebuie ca el însuşi să admită sau să
respingă cererea de plată, urmând ca partea nemulţumită de cele dispuse de acesta să formuleze
contestaţie aşa cum prevede art. 59 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 85/2014, contestaţie care ar urma
să fie soluţionată de judecatorul sindic. A solicita judecătorului sindic să se pronunţe, în prealabil
soluţionării cererii de plată, cu privire la data naşterii creanţei şi obligativitatea considerentelor
sentinţei arbitrale ar echivala cu a-i solicita să se antepronunţe implicit şi cu privire la o eventuală
contestaţie împotriva măsurilor administratorului judiciar de admitere sau respingere a cererii de
plată.
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(Decizia nr.345/18.11.2021, Dosar nr.2467/40/2018/a101)

Hotărârea:
Prin Sentința civilă nr. 17 din data de 10 mai 2021 pronunțată de Tribunalul Botoșani – Secția a
II-a civilă în dosarul nr. 2.../40/2018/a101, s-a respins contestaţia formulată de debitoarea SC T.A.
SRL, prin administrator special V.D., în contradictoriu cu M.R.L. SPRL şi comitetul creditorilor
SC T.A. SRL, ca neîntemeiată.
Pentru a pronunța această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că, prin sentinţa arbitrală
nr. 11/05.02.2021 pronunţată în dosarul nr. 5./2018 de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
Bucureşti, s-a dispus încetarea acţiunii arbitrale formulate de reclamantul Municipiul Mediaş în
contradictoriu cu pârâta SC T.A. SRL, sentinţă din ale cărei considerente a rezultat că pârâta nu
poate fi obligată la plata cheltuielilor arbitrale, dar tribunalul arbitral a constatat naşterea creanţei
având ca obiect aceste cheltuieli, în privinţa cărora a apreciat că au natura unei creanţe curente, ce
poate fi valorificată în condiţiile art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 şi împotriva căreia SC T.A.
SRL a formulat acţiune în anulare, aflată în curs de soluţionare.
În temeiul acestor considerente, prin cererea de plată cu nr. 1..../23.02.2021, creditorul
Municipiul Mediaş a solicitat, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, cu titlu de creanţă
curentă, plata sumei de 63.002,88 lei, reprezentând cheltuieli, din care 48.722,88 lei – taxa arbitrală
şi 14.280 lei – onorariu avocaţial, în dovedire fiind anexată sentinţa arbitrală pronunţată în dosar nr.
5./2018 de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional Bucureşti.
Prin raportul de activitate al administratorului judiciar nr. 4.../2021, publicat în Buletinul
procedurilor de insolvență din data de 23.03.2021, s-a dispus prorogarea soluţionării cererii de plată
formulată de creditorul Municipiul Mediaş, motivat de formularea acţiunii în anulare de către S.C.
T.A. SRL împotriva sentinţei arbitrale nr. 11/05.02.2021.
În drept, a făcut referire la dispoziţiile art. 75 alin. (3), art. 106 alin. (1) şi art. 59 alin. (5) (7) din Legea nr. 85/2014, prevederi legale în interpretarea cărora, judecătorul sindic a apreciat că
operaţiunea de verificare a cererii de plată în vederea stabilirii legitimităţii creanţei, presupune şi
posibilitatea administratorului judiciar de a solicita informaţii şi documente suplimentare.
În cauză, în mod întemeiat s-a susţinut de către administratorul judiciar că titlul deţinut de
creditorul Municipiul Mediaş necesită a fi lămurit cu privire la soarta cheltuielilor arbitrale, aspect
care face obiectul acţiunii în anulare formulate împotriva sentinţei arbitrale, deoarece dispozitivul
nu prevede obligarea SC T.A. SRL, iar considerentele nasc dificultăţi de interpretare. Contrar
susţinerilor administratorului special, statuările tribunalului arbitral cu privire la culpa procesuală,
obligaţia suportării cheltuielilor arbitrale şi natura creanţei deţinute de creditorul Municipiul
Mediaş, nu pot face obiectul reinterpretării administratorului judiciar, chiar în ipoteza unor
dificultăţi de aplicare a dispoziţiilor cuprinse în sentinţa arbitrală, având în vedere caracterul
obligatoriu al sentinţei. În acest sens, judecătorul sindic a apreciat că prorogarea soluţionării cererii
de plată după soluţionarea definitivă a litigiului arbitral, reprezintă o prerogativă a administratorului
judiciar, fiind dispusă şi justificată în contextul unor dificultăţi de interpretare a titlului deţinut de
creditor.
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Pentru toate aceste motive, apreciind măsura administratorului judiciar de prorogare a
soluţionării cererii de plată ca legală, în temeiul art. 59 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, judecătorul
sindic a respins contestaţia ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a promovat apel debitoarea SC T.A. SRL, criticând-o
pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor de apel, debitoarea a făcut o scurtă circumstanţiere a situaţiei de fapt dedusă
judecăţii şi, totodată, a argumentat în drept motivele pentru care apreciază că sentinţa instanţei de
fond este neîntemeiată.
Ca atare, a arătat că Municipiul Mediaş a solicitat plata sumei de 63.002,88 lei ca şi creanţă curentă,
în temeiul art. 75 alin. 3 din Legea 85/2014, în temeiul considerentelor Hotărârii arbitrale, în
condiţiile în care dispozitivul hotărârii nu prevede obligarea SC T.A. SRL la plata cheltuielilor de
judecată şi că, administratorul judiciar şi judecătorul sindic au susţinut că cererea de plată nu se
poate soluţiona în prezent, până la soluţionarea definitivă a căilor de atac împotriva sentinţei
arbitrale, întrucât considerentele cu privire la soarta cheltuielilor de judecată nu sunt clare. Or,
apelanta consideră că acele considerente menţionate în sentinţa arbitrală nu sunt obligatorii pentru
administratorul judiciar în soluţionarea cererii de plată.
Astfel, este adevărat că administratorul judiciar poate solicita documente suplimentare, în cazul de
faţă, documentele suplimentare care puteau fi solicitate erau tocmai dovezile angajării acestor
cheltuieli, pentru a putea analiza caracterul creanţei, în schimb, considerendele judecătorului arbitral
privind caracterul creanţei nu pot avea efecte obligatorii. De asemenea, a mai arătat că, în actuala
reglementare se conferă autoritate de lucru judecat considerentelor decisive, întrucât legiuitorul nu
a intenţionat ca orice considerent să intre în autoritatea de lucru judecat, ci numai acele considerente
cu adevărat necesare înţelegerii soluţiei şi că, nu se cere, aşadar, ca acele considerente care nu intră
în autoritatea de lucru judecat să nu aibă nicio legătură cu cauza (ipoteză anormală, pentru că atunci
nu au ce căuta în hotărâre), ci doar să nu fie esenţiale soluţiei. Mai mult, s-a considerat că nu pot
intra în autoritatea de lucru judecat decât considerentele care răspund unor motive şi apărări efectiv
formulate de către părţi (sau invocate din oficiu în condiţiile legii), nicidecum enunţuri care depăşesc
limitele investirii, cum este cazul de faţă.
În cazul de faţă, în mod evident statuările arbitrului cu privire la caracterul creanţei nu pot fi
considerate considerente decisive sau necesare, atâta vreme cât prin dispozitivul hotărârii arbitrale
cererea Municipiului Mediaş privind acordarea cheltuielilor de judecată a fost respinsă. Aşadar
statuările arbitrului cu privire la caracterul creanţei nu stau la baza deciziei privind respingerea
cheltuielilor de judecată (există alte considerente pentru această decizie), depăşesc limitele investirii
arbitrului şi nu au fost puse în discuţia părţilor, putând lipsi din conţinutul considerentelor, fără ca
acest fapt să lipsească de fundament hotărârea. În consecinţă, consideră că aceste statuări ale
arbitrului nu pot avea caracter obligatoriu pentru părţi, nici în situaţia în care Hotărârea arbitrală ar
rămâne definitivă, sens în care se impune admiterea apelului formulat.
Referitor la temeinicia contestaţiei formulate de S.C. T.A. SRL, a arătat că administratorul
judiciar a fost investit să analizeze dacă această creanţă există şi este născută după data deschiderii
procedurii insolvenţei, cu respectarea prevederilor art. 106 alin. 1 din Legea 85/2014.
Or, în temeiul documentelor depuse de către Municipiul Mediaş, consideră că administratorul
judiciar trebuia să analizeze pe fond cererea, chiar şi în lipsa soluţiei care se va pronunţa în cadrul
acţiunii în anulare împotriva Sentinţei arbitrale cu nr. 11/2021, pronunţată în dosarul arbitral nr.
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5./2018 de către Curtea de Arbitraj Internaţional Bucureşti. Astfel, fără a se substitui deciziei pe
care o poate pronunţa administratorul judiciar, consideră că există suficiente informaţii pentru a
analiza dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii, respectiv dacă creanţa solicitată
există şi dacă creanţa solicitată este născută după data deschiderii procedurii de insolvenţă.
În ceea ce priveşte existenţa creanţei, a precizat faptul că prin Sentinţa arbitrală nr. 11/2021
nu s-au acordat cheltuieli de judecată, respectiv că arbitrul unic competent să se pronunţe cu privire
la soluţionarea dosarului nr. 5./2018 a hotărât faptul că S.C. T.A. SRL nu poate fi obligată de
Tribunal la suportarea cheltuielilor reprezentând taxă arbitrală şi onorariu avocaţial, precum şi că
dispozitivul Sentinţei arbitrale nr. 11/2021 nu cuprinde obligaţia debitoarei de a achita cheltuieli de
judecată, S.C. T.A. SRL necăzând în pretenţii.
Deosebit de aceasta, a precizat că nu a fost stabilită culpa procesuală a S.C. T.A. SRL, sens în
care a făcut referire la dispoziţiile art. 595 Cod procedură civilă, context în care, se poate vorbi de
o culpă procesuală şi de obligaţia corelativă de a achita cheltuieli arbitrale, doar în măsura în care
partea cade total sau parţial în pretenţii. În cazul de faţă, S.C. T.A. SRL nu a căzut în pretenţii nici
total, nici parţial, neputându-se vorbi aşadar de nicio culpă procesuală. De altfel, arbitrul nu a
analizat fondul litigiului, acesta dispunând încetarea acţiunii arbitrale nr. 5./2018, înainte de a se
intra pe fondul cauzei. Mai mult decât atât, a arătat că nu a fost făcută dovada achitării acestor sume,
în condiţiile în care Municipiul Mediaş în dovedirea pretenţiilor sale a înţeles să ataşeze doar
Sentinţa Arbitrală, fără a face dovada efectuării acestor cheltuieli. Aşadar, solicitarea Municipiului
Mediaş nu a fost dovedită.
O altă critică se referă la faptul că suma solicitată nu este creanţă curentă, respectiv că, taxa
arbitrală şi onorariul avocaţial nu sunt creanţe curente, astfel încât acestea puteau fi solicitate să fie
înscrise pe tabelul de creanţe.
Referitor la momentul naşterii creanţei, respectiv dreptul la plata cheltuielilor reprezentând
taxa arbitrală şi onorariu avocaţial, a arătat că acesta nu este dat de pronunţarea instanţei arbitrare,
ci de data menţionată în chitanţa / factura ce fac dovada acestor cheltuieli, sens în care a făcut referire
la dispoziţiile art. 101 alin 1 din Legea 85/2014. Aşadar, Municipiul Mediaş avea obligaţia de a
solicita înscrierea pe Tabelul de Creanţe a acestor sume, cu atât mai mult cu cât aceste pretinse
cheltuieli fuseseră angajate anterior deschiderii procedurii de insolvenţă a S.C. T.A. SRL.
Soluţia dată de Tribunalul Arbitral în dosarul nr. 5./2018 putea să modifice doar caracterul /
cuantumul creanţei (din creanţă sub condiţie suspensivă - până la momentul pronunţării Hotărârii
arbitrale - în creanţă pură şi simplă) şi nicidecum nu putea să aibă ca efect naşterea acestei creanţe,
ca şi creanţă curentă, sens în care se impun a fi interpretate şi reţinerile Tribunalului Arbitral potrivit
cărora „în consecinţă, existenţa şi / sau cuantumul creanţei privind cheltuielile arbitrale se pot
determina numai începând cu momentul pronunţării hotărârii arbitrale”.
Or, cu atât mai mult, în cazul de fată, prin Hotărârea arbitrală nu au fost acordate cheltuieli
de judecată. Aşadar, solicitarea de a achita în integralitate cheltuielile arbitrale ar însemna faptul că
S.C. T.A. SRL a căzut în totalitate în pretenţii, ceea ce este total eronat, neexistând nicio statuare în
acest sens. Aşadar, menţiunea din cuprinsul Sentinţei arbitrale nr. 11/2021 cu privire la caracterul
de creanţă curentă este vădit eronată, deoarece naşterea creanţei s-a realizat la data achitării atât a
taxei arbitrale, cât şi a onorariului avocaţial.
Prin urmare, consideră că administratorul judiciar poate să soluţioneze Cererea de plată
formulată de Municipiul Mediaş, chiar în lipsa unei soluţii asupra cererii în anulare formulate
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împotriva Sentinţei Arbitrale și, în consecinţă, a solicitat să se admită prezentul apel şi să se
procedeze la modificarea în tot Sentinţei nr. 17/10.05.2021, în sensul admiterii contestaţiei
formulate şi obligarea administratorului judiciar să soluţioneze cererea de plată comunicată de
Municipiul Mediaş şi cuprinsă în Raportul de activitate nr. 4.../22.03.2021.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului
şi a prevederilor art. 476 alin. 2 Noul Cod de procedură civilă care consacră efectul devolutiv al
prezentei căi de atac, curtea a constatat că apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:
Apelanta S.C. T.A. SRL susţine prin cererea de apel că sentinţa civilă nr. 17/10.05.2021, prin care
i-a fost respinsă contestaţia împotriva măsurii administratorului judiciar M.R.L. SPRL de amânare
a soluţionării cererii de plată comunicată de Municipiul Mediaş, este neîntemeiată deoarece
considerentele menţionate în sentinţa arbitrală nu sunt obligatorii pentru administratorul judiciar în
soluţionarea cererii de plată.
Curtea a constatat că Municipiul Mediaş a formulat cererea de plată nr. 1.... din data de 23.02.2021,
pentru suma de 63.002,88 lei, reprezentând cheltuieli în cuantum de 48.722,88 lei taxă arbitrală şi
14.280,00 lei onorariu avocaţial, în temeiul sentinţei arbitrale nr. 11 din 5 februarie 2021, pronunţată
în dosarul nr. 5./2018 de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional.
Împotriva sentinţei arbitrale mai sus menţionate, debitoarea S.C. T.A. S.R.L. a formulat acţiune în
anulare, fapt pentru care administratorul judiciar M.R.L. SPRL i-a comunicat creditoarei că
solicitarea sa va fi avută în vedere în momentul definitivării dosarului nr. 5./2018.
Este adevărat că sentinţa arbitrală nr. 11 din 5 februarie 2021 nu prevede în dispozitiv obligarea
pârâtei S.C. T.A. S.R.L. la plata unor cheltuieli de judecată, însă, după cum rezultă din
considerentele sentinţei, instanţa arbitrală a constatat că cheltuielile sunt în sumă de 63.002,88 lei,
reprezentând cheltuieli în cuantum de 48.722,88 lei taxă arbitrală şi 14.280,00 lei onorariu avocaţial
şi că dreptul de a solicita plata lor de către pârâtă s-a născut la data hotărârii arbitrale, urmând ca
reclamanta să solicite aceste cheltuieli prin depunerea unei cereri de plată spre analiza
administratorului judiciar, în condiţiile art. 75 alin. 3) din Legea nr. 85/2014.
Contrar celor susţinute de apelanta/contestatoare, curtea a apreciat că, considerentele din sentinţa
arbitrală nr. 11/15.02.2021 privind cheltuielile efectuate de reclamantă în procedură arbitrală nu sunt
considerente indiferente sau supraabundente, ce ar putea lipsi din conţinutul considerentelor
sentinţei. Dimpotrivă, chiar dacă considerentele privind cheltuielile nu justifică în mod direct soluția
din dispozitiv, acestea sunt decizorii întrucât sunt în legătură directă cu dispozitivul sentinţei
arbitrale de încetare a acţiunii arbitrale şi de închidere a dosarului nr.58/2018, ele fiind în legătură
directă cu soluţia dată prin dispozitivul sentinţei. Practic, după cum reiese din considerente, Curtea
de Arbitraj Comercial Internaţional a considerat „în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014
coroborat cu art. 51 din Regulile de procedură că, principial, pârâta nu poate fi obligată de
Tribunal la suportarea acestor cheltuieli. Aceasta nu înseamnă că Tribunalul arbitral nu poate
constata naşterea creanţei privind plata acestor cheltuieli de către pârâtă, pentru motivele arătate
în continuare...”. Or, aspectul privind constatarea nașterii creanței, ce dă dreptul reclamantei la
cheltuielile efectuare în procedura arbitrală, este esenţial, astfel încât formularea unei acţiuni în
anularea sentinţei arbitrale are efect şi asupra acestei constatări, anume asupra considerentelor
privind cheltuielile, ceea ce impune ca soluţionarea cererii de plată să fie amânată după soluţionarea
cererii în anulare a hotărârii arbitrale.
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Amânarea soluţionării cererii de plată este cu atât mai necesară cu cât contestatoarea susţine prin
contestaţia împotriva măsurii administratorului judiciar de amânare a soluţionării cererii de plată că
nu putea fi obligată la plata în totalitate a cheltuielilor arbitrale întrucât ar însemna că a căzut total
în pretenţii, ceea ce este eronat, neexistând nici o statuare în acest sens. Or, un asemenea aspect
poate fi clarificat cu ocazia judecării cererii în anulare a hotărârii arbitrale, acţiune pe care chiar ea
a promovat-o.
De altfel, potrivit art. 461 alin. (2) Cod procedură civilă calea de atac poate viza şi considerentele
hotărârii prin care s-au adus dezlegări unor probleme de drept de drept ce nu au legătură cu
judecata acelui proces sau care sunt greşite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea...,
ceea ce înseamnă că soluţia dată în cererea în anulare poate viza şi considerentele privind cheltuielile
de judecată în procedura arbitrală, dacă acestea sunt considerate că privesc constatări de fapt ce
prejudiciază partea.
Totodată, se impune a arăta că aspectele dacă statuările arbitrului privind cheltuielile au
caracter obligatoriu pentru părţi sau cele privind data naşterii creanţei trebuie rezolvate de către
administratorul judiciar cu ocazia soluţionării cererii de plată, sens în care acestuia i-ar fi utilă o
soluţie dată în cererea în anulare a hotărârii arbitrale.
Pe de altă parte, curtea a aprecieat că administratorul judiciar nu se poate deroba de obligaţia
de a soluţiona cererea de plată, așteptând ca mai întâi judecătorul sindic să dispună cu privire la data
naşterii creanţei (caracterul de creanţă curentă sau anterioară deschiderii procedurii) şi caracterul
obligatoriu sau nu al acesteia, ci trebuie ca el însuşi să admită sau să respingă cererea de plată,
urmând ca partea nemulţumită de cele dispuse de acesta să formuleze contestaţie aşa cum prevede
art. 59 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 85/2014, contestaţie care ar urma să fie soluţionată de judecatorul
sindic. A solicita judecătorului sindic să se pronunţe, în prealabil soluţionării cererii de plată, cu
privire la data naşterii creanţei şi obligativitatea considerentelor sentinţei arbitrale ar echivala cu ai solicita să se antepronunţe implicit şi cu privire la o eventuală contestaţie împotriva măsurilor
administratorului judiciar de admitere sau respingere a cererii de plată.
Drept urmare, curtea a constatat că în mod temeinic şi legal judecătorul sindic a respins
contestaţia formulată de debitoarea S.C. T.A. S.R.L. privind măsura administratorului judiciar de
amânare a soluţionării cererii de plată, fapt pentru care, în temeiul art. 480 alin.(1) Cod procedură
civilă raportat la art. 43 din Legea nr. 85/2014, a respins apelul, ca nefondat.

17. Cerere de radiere întemeiată pe dispozițiile art.25 alin.1 din Legea nr.26/1990
Rezumat:
Cererea de radiere a unei mențiuni din registrul comerțului, întemeiată pe dispozițiile art.25
alin.1 din Legea nr.26/1990, este o procedură diferită de plângere împotriva rezoluției directorului
Oficiului Registrului Comerțului, formulată în baza art.6 alin.3 din OUG nr.116/2009. Prin urmare,
în lipsa prevederii unui termen pentru formularea cererii în conformitate cu dispozițiile art.25 și
umătoarele din Legea nr.26/1990, nu poate opera împotriva reclamantului sancțiunea tardivității.
(Decizia nr.367/03.12.2021, Dosar nr.2162/86/2020)
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Hotărârea:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava în data de 16.07.2020, cu nr.
2.../86/2020, astfel cum a fost modificată, reclamanta CN CFR S.A. – Sucursala Regională CF Iași,
în contradictoriu cu pârâții Oficiul Registrului Comerţului (ORC) de pe lângă Tribunalul Suceava,
SC C. SRL şi A.M., a solicitat radierea înregistrării din Registrul Comerţului a menţiunii privind
dizolvarea societăţii, fără numire lichidator, conform Rezoluţiei nr.1.... din 31.10.2016, precum şi
radierea înregistrării menţiunii prin care a fost radiată societatea SC C. SRL, conform Rezoluţiei nr.
1..../21.12.2016.
Prin sentinţa civilă nr. 52 din 19 martie 2021, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă a
respins, excepția tardivității, excepția lipsei de interes și excepția lipsei calității procesuale pasive,
invocate de fiecare dintre pârâtele SC C. SRL și A.M.; a admis cererea de radiere formulată de
reclamanta CN CFR SA București – Sucursala Regională CF Iași, în contradictoriu cu SC C. SRL,
ORC de pe lângă Tribunalul Suceava și A.M.; a dispus radierea din registrul comerţului a
înregistrărilor mențiunilor privind dizolvarea SC C. SRL (conform Rezoluției nr. 1.../31.10.2016) și
radierea SC C. SRL (conform Rezoluției nr. 1..../21.12.2016); în temeiul art. 7 alin. 1 și art. 25 alin.
5 din Legea nr. 26/1990 a dispus comunicarea către oficiul registrului comerţului, în termen de 15
zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, a unei copii legalizate de pe aceasta. cu mențiunea
rămânerii definitive; a obligat pârâtele, în solidar, la plata către reclamanta CN CFR SA București
– Sucursala Regională CF Iași a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă
judiciară de timbru
La pronunţarea soluţiei, instanţa de fond a reţinut, cu prioritate, aspectele relevante ce
caracterizează situația de fapt și dispozițiile legale relevante, apreciind că toate acestea sunt utile
atât în vederea soluționării excepțiilor invocate de către pârâte, cât și în vederea soluționării fondului
cauzei, sens în care a soluţionat cu prioritate excepțiile procesuale invocate, față de dispozițiile art.
248 din Codul de procedură civilă și, în cele din urmă, a soluționat fondul cauzei.
În fapt, prin sentința civilă nr. 2715/01.06.2012 pronunțată de Judecătoria Suceava în dosarul
nr. 2..../245/2010, definitivă și irevocabilă, a fost admisă cererea formulată de către reclamanta CN
CF CFR SA Bucureşti- prin Sucursala Regională Iaşi, în contradictoriu cu pârâta SC C. SRL, fiind
obligată cea din urmă la plata către cea dintâi: a sumei de 4442,35 lei reprezentând chirie restantă
pentru perioada 22.02.2010-22.07.2010; a sumei de 2932,19 lei reprezentând penalităţi de întârziere
calculate pentru perioada 20.11.2009-31.10.2011 şi, în continuare, până la achitarea efectivă a
debitului; a sumei de 35.747,71 lei reprezentând daune-interese calculate pentru perioada 1.09.201031.10.2011 şi în continuare până la eliberarea efectivă a imobilului; a sumei de 2441,64 lei cu titlu
de cheltuieli de judecată.
Astfel din conținutul sentinței nr. 4.../17.09.2015 pronunțată de Judecătoria Suceava în dosarul
nr. 1../227/2014, rezultă că la cererea creditoarei C.N. CFR S.A. Bucureşti – Sucursala Regională
CF Iaşi, prin Încheierea CC din data de 10.12.2013 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosar nr.
4.../227/2013, a fost încuviinţată executarea silită a sentinţei civile nr. 2.../01.06.2012, fiind pornită
executarea silită în dosarul de executare nr. 6../2013 al B.E.J. X; că prin Rezoluția nr.
1..../31.10.2016 a fost admisă cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor cu privire
la dizolvarea societății C. SRL, potrivit datelor din Decizia asociatului unic nr. 1/28.10.2016.
Potrivit mențiunilor din Decizia asociatului unic nr. 1/28.10.2016, A.M., în calitate de asociat
unic al societății C. SRL, a hotărât dizolvarea societății, declarând că aceasta nu înregistrează debite
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către creditori sau la bugetul de stat și solicitând dizolvarea societății fără lichidator judiciar, că prin
Rezoluția nr. 1..../21.12.2016 a fost admisă cererea de înregistrare în registrul comerțului a
mențiunilor cu privire la radierea societății C. SRL, iar prin încheierea din 12.04.2019 pronunțată
de Judecătoria Suceava în dosarul nr. 1.../314/2019, definitivă, în baza art. 549 ind. 1 alin. 5 lit. b
teza a II-a C.p.p., instanța a dispus desfiinţarea totală a înscrisului intitulat „Decizia Asociatului
Unic nr.1/28.10.2016” aparţinând SC C. SRL.
În considerentele acestei încheieri s-a reținut:„ (...) judecătorul de cameră preliminară
apreciază că sunt suficiente probe care dovedesc, fără putință de tăgadă, că Decizia Asociatului
Unic nr.1/28.10.2016” aparţinând SC C. SRL (...), a fost necorespunzătoare adevărului, declaraţia
fiind făcută în vederea producerii unei consecinţe juridice pentru sine sau pentru altul, iar potrivit
legii şi împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, în speţă,
radierea societăţii. ”
Prin cererea ce face obiectul analizei în cauza dedusă judecății reclamanta CN CFR SA
București – Sucursala Regională CF Iași a solicitat radierea din registrul comerţului a înregistrărilor
mențiunilor privind dizolvarea SC C. SRL (conform Rezoluției nr. 1..../31.10.2016) și radierea SC
C. SRL (conform Rezoluției nr. 1..../21.12.2016).
În drept, potrivit dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, invocate de către reclamantă:
„Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune
în registrul comerţului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu
privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au
fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire
la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în
registrul comerţului.”
Potrivit dispozitivului Deciziei RIL nr. X/2006: „Cererea de radiere a unei înmatriculări sau
menţiuni din registrul comerţului este admisibilă numai în condiţiile în care persoana fizică ori
juridică, ce se consideră prejudiciată ca efect al unei înmatriculări sau ca urmare a efectuării unei
menţiuni în registrul comerţului, face dovada existenţei anterioare a unei hotărâri judecătoreşti
irevocabile prin care au fost modificate, în tot sau în parte, ori au fost anulate actele ce au stat la
baza înregistrării a cărei radiere se solicită, dacă prin acea hotărâre nu s-a dispus menţionarea ei
în registrul comerţului.”
Potrivit considerentelor aceleiași decizii: „Rezultă, deci, că pentru a putea fi exercitată
acţiunea în radiere reglementată prin acest text de lege este necesar să fie îndeplinite, cumulativ,
următoarele trei condiţii: să existe o hotărâre judecătorească anterioară irevocabilă, prin care să
fi fost desfiinţate sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită
radierea, să nu se fi dispus prin acea hotărâre efectuarea de menţiuni în registrul comerţului privind
desfiinţarea ori modificarea actului care a stat la baza înregistrării, iar persoana interesată să facă
dovada că i s-a cauzat un prejudiciu prin înregistrarea a cărei radiere o solicită. (...) De aceea,
procedura instituită prin art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, astfel cum a fost modificat prin
art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003, are caracter necontencios, iar instanţei judecătoreşti
învestite cu o acţiune în radiere îi revine doar obligaţia de a verifica, sub aspect formal, dacă sunt
întrunite cumulativ cele trei condiţii prevăzute în acest text de lege, pe o atare cale neputându-se
dispune şi cu privire la existenţa şi valabilitatea titlului sau a raporturilor juridice dintre părţi.”
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Potrivit dispozițiilor art. 532 din Codul de procedură civilă, a căror aplicare corespunzătoare
se impune a fi asigurată față de caracterul necontencios al cererii fundamentate pe dispozițiile art.
25 din Legea nr. 26/1990: „Cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea petentului şi a
persoanelor arătate în cerere, dacă legea o impune. (...) (2) Instanţa poate dispune, chiar din oficiu,
orice măsuri utile cauzei. Ea are dreptul să asculte orice persoană care poate aduce lămuriri în
cauză, precum şi pe acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre.”
În soluţionarea excepțiilor invocate de către pârâtele SC C. SRL și A.M., instanța de fond a
reţinut, în ceea ce privește excepția tardivității, că apărările formulate de către ambele pârâte (apărări
cvasi-similare) fac abstracție de caracterul distinct al plângerii reglementate de art. 6 din OUG nr.
116/2009 și, respectiv al cererii de radiere reglementate de art. 25 din Legea nr. 26/1990. Plângerea
ce își găsește sediul materiei în art. 6 din OUG nr. 116/2009 reprezintă o cale de atac specifică prin
care este dedusă controlului judecătoresc „rezoluția directorului și/sau persoanei sau persoanelor
desemnate” – și nu alte acte ce au stat la baza emiterii rezoluțiilor. Acțiunea în radierea înregistrării
păgubitoare ce își are sediul materiei în art. 25 din Legea nr. 26/1990 are natura unui demers judiciar
distinct, nesupus termenelor legale și imperative specifice plângerii reglementate de art. 6 din OUG
nr. 116/2009, și față de care procedura plângerii nu se constituie într-o eventuală procedura
prealabilă de urmat.
Așadar, contrar susținerilor pârâtelor, plângerea reglementată de OUG nr. 116/2009, nu face
obiectul unor dispoziții legale speciale prin raportare la acelea ce reglementează acțiunea în radierea
înregistrării păgubitoare.
Prima instanţă a subliniat că nu este incident în cauză un termen legal și imperativ pe care
reclamanta să-l fi nesocotit prin formularea acțiunii la data de 03.08.2020.
În ceea ce privește excepția lipsei de interes, având în vedere dispozițiile art. 33 din Codul de
procedură civilă și specificul procedurii, instanța de fond a reţinut că reclamanta se prevalează de
calitatea de creditor al pârâtei SC C. SRL, respectiv de persoană prejudiciată prin înregistrarea a
cărei radiere o solicită. Interesul de care se prevalează reclamanta este în strânsă legătură cu creanța
sa, folosul practic la care tinde prin formularea acțiunii fiind reprezentat de crearea premiselor
pentru valorificarea acestei creanțe împotriva societății debitoare. Susținerile pârâtelor referitoare la
situația patrimonială a societății, la posibilitatea ca după reînregistrarea ca activă a societății aceasta
să fie dizolvată în condițiile Legii nr. 85/2014 ori a art. 237 din Legea nr. 31/1990, la costurile ce
pot apărea după reînregistrarea societății ori la vechimea creanței și posibila incidență a unei
prescripții extinctive nu sunt de natură a reliefa lipsa interesului în formularea acțiunii.
Instanţa de fond a menţionat că instanţei judecătoreşti învestite cu o acţiune în radiere în
condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 îi revine doar obligaţia de a verifica, sub aspect formal, dacă
sunt întrunite cumulativ cele trei condiţii prevăzute în acest text de lege; or, aspectele invocate de
pârâte cu privire interesul în formularea acțiunii exced verificărilor formale la care este ținută
instanța.
În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive, prima instanţă a reţinut că
demersul judiciar al reclamantei își are sorgintea în desfiinţarea totală a înscrisului intitulat „Decizia
Asociatului Unic nr.1/28.10.2016” aparţinând SC C. SRL (asociat unic fiind pârâta A.M.) și
finalitatea în radierea din registrul comerţului a înregistrărilor mențiunilor privind dizolvarea SC C.
SRL și, respectiv radierea SC C. SRL. A reţinut ca adevărate susținerile pârâtelor în sensul că prin
acțiunea formulată reclamanta nu atacă vreun act emis de către societatea pârâtă și nici nu solicită

233

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

emiterea vreunui act de către vreuna dintre cele două pârâte. Cu toate acestea, instanța de fond a
menţionat că nu este nevoie de incidența acestor ipoteze pentru a putea fi reținută calitatea
procesuală a pârâtelor.
Prin acțiunea formulată, reclamanta nu urmărește stabilirea unor drepturi potrivnice pârâtelor,
or, acțiunea formulată are caracter necontencios, astfel că, prin raportare la dispozițiile art. 532 din
Codul de procedură civilă, pârâtele au calitatea de „persoane arătate în cerere”, respectiv de
persoane „ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre”. Aceasta este rațiunea pentru care
pârâtele au fost citate în cauză și care justifică legitimarea lor procesuală.
Pentru toate aceste considerente, instanța a respins excepția tardivității, excepția lipsei de
interes și excepția lipsei calității procesuale pasive, invocate de fiecare dintre pârâtele SC C. SRL și
A.M.
În ceea ce privește fondul cauzei, instanța de fond a reţinut că, potrivit dispozițiilor art. 25 din
Legea nr. 26/1990, astfel cum au fost interpretate prin Decizia RIL nr. X/2006, instanţei
judecătoreşti învestite cu o acţiune în radiere îi revine doar obligaţia de a verifica, sub aspect formal,
dacă sunt întrunite cumulativ cele trei condiţii prevăzute în acest text de lege, respectiv: să existe o
hotărâre judecătorească anterioară irevocabilă, prin care să fi fost desfiinţate sau modificate actele
care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, să nu se fi dispus prin acea
hotărâre efectuarea de menţiuni în registrul comerţului privind desfiinţarea ori modificarea actului
care a stat la baza înregistrării, iar persoana interesată să facă dovada că i s-a cauzat un prejudiciu
prin înregistrarea a cărei radiere o solicită.
Instanța a reţinut că probele administrate în cauză relevă îndeplinirea celor trei condiții
cumulative.
Există o hotărâre judecătorească anterioară irevocabilă (definitivă – caracterul definitiv fiind
echivalent caracterului irevocabil la care face referire textul de lege față de dispozițiile art. 8 din
Legea nr. 76/2012: „ De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din
cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă şi irevocabilă" sau, după caz,
„irevocabilă" se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească „definitivă".” ), prin care
a fost desfiinţat actul care a stat la baza înregistrărilor cu privire la care se solicită radierea –
Încheierea din 12.04.2019 pronunțată de Judecătoria Suceava în dosarul nr. 1.../314/2019 -, iar prin
aceasta nu s-a dispus efectuarea de menţiuni în registrul comerţului privind desfiinţarea ori actului
care a stat la baza înregistrării - Decizia Asociatului Unic nr.1/28.10.2016” aparţinând SC C. SRL.
Totodată, reclamanta a făcut dovada că i s-a cauzat un prejudiciu, prin aceea că se prevalează
de calitatea de creditor al societății, respectiv de titular al unei creanțe stabilite printr-un titlu
executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească, creanță pe care nu o poate valorifica împotriva
societății, câtă vreme aceasta este radiată. În acest sens, instanța reține că apărările pârâtelor în
sensul că reclamanta ar săvârși un abuz de drept sunt neîntemeiate, după cum apărările în legătură
cu șansele efective ca reclamanta să își recupereze creanța dată fiind starea patrimoniului societății
sunt irelevante.
Contrar susținerilor pârâtei A.M., demersul judiciar al reclamantei tinde la repararea
prejudiciului cauzat prin înregistrările a căror radiere o solicită, prin acesta înțelegându-se însă
crearea premiselor pentru valorificarea creanței împotriva societății debitoare (creanță pe care nu o
poate valorifica împotriva societății, câtă vreme aceasta este radiată) și nu satisfacerea propriu-zisă
a creanței.
234

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

Pentru toate aceste considerente, instanța de fond a admis acțiunea și a dispus radierea din
registrul comerţului a înregistrărilor mențiunilor privind dizolvarea SC C. SRL (conform Rezoluției
nr. 1..../31.10.2016) și radierea SC C. SRL (conform Rezoluției nr. 1..../21.12.2016).
Instanța a apreciat că se impune expunerea unor considerente suplimentare în condițiile în
care actul desființat prin hotărâre judecătorească definitivă a stat în mod direct și nemijlocit doar la
baza înregistrării mențiunii cu privire la dizolvarea societății.
Prima instanţă a apreciat că sintagma din textul de lege în sensul că „în cazul în care prin
hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care
au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea” vizează atât ipoteza în care actul
desființat prin hotărâre judecătorească definitivă a stat în mod direct și nemijlocit la baza unei
înregistrări în registrul comerțului, cât și atunci când este la baza unei înregistrări în registrul
comerțului nu în mod direct și nemijlocit dar înregistrarea la baza căreia stat în mod direct și
nemijlocit se află la baza unei înregistrări ulterioare.
Așadar, câtă vreme motivul radierii a fost dizolvarea iar actul ce a stat la baza înregistrării
mențiunii privind dizolvarea a fost decizia asociatului unic nr. 1/28.10.2016, desființarea acestui din
urmă act impune atât radierea mențiunii privind dizolvarea, cât și a mențiunii privind radierea.
În temeiul art. 451-453 din Codul de procedură civilă, instanța de fond a obligat pârâtele, în
solidar, la plata către reclamanta CN CFR SA București – Sucursala Regională CF Iași a sumei de
100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta A.M., prin care a solicitat admiterea
apelului, respingerea cererii de radiere din Registrul comerţului a înregistrărilor menţiunilor privind
dizolvarea SC C. SRL (conform Rezoluţiei nr. 1..../31.10.2016) şi radierea SC C. SRL (conform
Rezoluţiei nr. 1..../21.12.2016).
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate, curtea a constatat următoarele :
Primul motiv de apel vizează nepronunţarea instanţei de fond cu privire la lipsa calităţii
procesuale active a Sucursalei Regionale CF Iaşi de a promova acţiunea în numele CN CFR SA.
Curtea a constatat că apelanta nu a invocat în faţa instanţei de fond această excepţie, ci a
invocat prin întâmpinare excepţia lipsei calităţii de reprezentant a „oficiului juridic” de a acţiona în
numele CN CFR SA.
Contrar susţinerilor apelantei, instanţa de fond a soluţionat această excepţie, în sensul
respingerii sale, prin încheierea de şedinţă din data de 12 martie 2021, sub ambele aspecte invocate.
Astfel, instanţa de fond a arătat, pe de o parte, că acţiunea a fost semnată de directorul
societăţii, P.G.R., această calitate fiind dovedită prin extrasul ORC aflat la fila 47 din dosarul de
fond. Pe de altă parte, dezlegările date prin decizia RIL nr. 9/2016 nu îşi găsesc aplicarea în prezenta
cauză, întrucât sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţii, iar
persoana împuternicită din cadrul sucursalei, prin publicitatea realizată prin registrul comerţului,
devine reprezentant legal al societăţii fondatoare.
Prin urmare, instanţa de fond a răspuns motivat şi detaliat la argumentele aduse de apelantă,
răspuns însuşit şi de către instanţa de apel.
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Cât priveşte prezentarea originalului dispoziţiei directorului general al CNCF CFR SA nr.
21/24.04.2005, curtea a apreciat că nu se impunea, în condiţiile în care nu a fost contestată realitatea
sa.
Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, dezlegările date de ICCJ prin decizia RIL nr. 9/2016 nu
îşi găsesc aplicarea în prezenta cauză. Astfel, prin respectiva decizie s-a stabilit că cererea de
chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de
judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul
acesteia din urmă. Or, în prezenta cauză nu se pune problema reprezentării CN CFR SA prin
sucursala regională CF Iaşi, întrucât sucursala este un dezmembrământ fără personalitate juridică a
societăţii fondatoare.
Al doilea motiv de apel vizează tardivitatea formulării cererii de radiere a înregistrărilor din
registrul comerţului, termenul începând să curgă, în opinia apelantei, de la publicarea deciziei de
radiere a SC C. SRL în Monitorul Oficial al României.
Prezenta cerere nu este însă o plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC, întemeiată pe
dispoziţiile art. 6 alin. 3 din OUG 116/2009, care poate fi introdusă într-adevăr în termen de 15 zile
de la pronunţare pentru părţi şi de la publicare în Monitorul Oficial al României pentru orice alte
persoane interesate.
Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond şi rezultă cu claritate din cuprinsul cererii de chemare în
judecată, prezenta cerere are ca obiect radierea unor menţiuni din registrul comerţului, şi este
întemeiată pe dispoziţiile art. 25 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, potrivit cărora: ,,Orice persoană
fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul
comerţului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la
anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost
desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la
care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în
registrul comerţului.”
Acţiunea în radiere, reglementată de dispoziţiile art. 25 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, este una
distinctă de plângerea împotriva rezoluţiei directorului ORC, reglementată de art. 6 alin. 3 din OUG
116/2009.
În condiţiile în care dispoziţiile art. 25 şi următoarele din Legea nr. 26/1990 nu prevăd un
termen în care trebuie exercitată acţiunea în radiere, nu poate opera în cauză sancţiunea tardivităţii
împotriva reclamantei.
Al treilea motiv de apel vizează lipsa de interes a reclamantei în formularea prezentei cereri.
Prin interes se înţelege folosul practic urmărit de cel ce pune în mişcare acţiunea civilă.
În speţă, reclamanta îşi justifică interesul prin calitatea sa de creditor al societăţii radiate SC
C. SRL, ce rezultă din sentinţa nr. 2715/2012 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosarul nr.
29.../245/2010. Raportat la această calitate, folosul practic urmărit de reclamantă constă în
posibilitatea realizării creanţei sale. Susţinerile apelantei, referitoare la lipsa de bunuri şi
disponibilităţi băneşti a societăţii radiate nu au legătură cu prezenta cauză, întrucât interesul
reclamantei constă, după cum s-a arătat, în posibilitatea realizării creanţei sale.
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Al patrulea motiv de apel vizează lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtelor A.M. şi SC C.
SRL.
După cum a arătat şi instanţa de fond, prezenta cerere este una în materie necontencioasă,
potrivit dezlegărilor de drept obligatorii date de ICCJ prin decizia RIL X/2006. Aşadar, reclamanta
nu urmăreşte stabilirea unui drept potrivnic faţă de altă persoană. Prin urmare, sunt aplicabile
dispoziţiile art. 532 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora : ,,(1) Cererea se judecă în camera
de consiliu, cu citarea petentului şi a persoanelor arătate în cerere, dacă legea o impune. În caz
contrar, judecata se face cu sau fără citare, la aprecierea instanţei. (2) Instanţa poate dispune,
chiar din oficiu, orice măsuri utile cauzei. Ea are dreptul să asculte orice persoană care poate
aduce lămuriri în cauză, precum şi pe acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre.”
Ultimul motiv de apel vizează fondul cauzei, apelanta apreciind că nu sunt întrunite condiţiile
prevăzute de art. 25 alin. 1 din Legea nr. 26/1990.
Curtea a apreciat că în cauză sunt date cele trei condiţii pentru admiterea cererii prevăzute de
art. 25 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, respectiv: existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin
care să fi fost desfiinţate sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se
solicită radierea (încheierea pronunţată la 12 aprilie 2019 de Judecătoria Suceava în dosarul nr.
1.../314/2019); prin hotărârea în cauză să nu se fi dispus efectuarea de menţiuni în registrul
comerţului privind desfiinţarea sau modificarea actului care a stat la baza înregistrării; persoana
interesată să facă dovada cauzării unui prejudiciu prin înregistrarea a cărei radiere se solicită.
Referirile apelantei la dispoziţiile art. 15 din Codul civil, potrivit cărora : ,,Niciun drept nu
poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil,
contrar bunei-credinţe”, nu au un suport probator, buna-credinţă fiind prezumată potrivit
dispoziţiilor art. 14 alin. 2 din Codul civil.
După cum s-a arătat deja, susţinerile apelantei referitoare la lipsa bunurilor din patrimoniul
societăţii debitoare nu au legătură cu prezenta cauză, ce este una în materie necontencioasă.
Pentru toate aceste motive, în baza art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă, curtea a
respins apelul, ca nefondat.
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1. Aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 modif. Lămurirea titlului executoriu ulterior promovării acţiunii referitoare la
aplicarea sancţiunilor.
Rezumat:
Faţă de prevederile art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, sancţiunea,
ca parte a răspunderii juridice, este urmarea neexecutării culpabile a obligaţiei de către debitor şi
se naşte în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile răspunderii pentru neexecutare,
respectiv:
- autoritatea publică a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă să încheie, să
înlocuiască sau să modifice un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite
operaţiuni administrative;
- termenul prevăzut în cuprinsul hotărârii judecătoreşti, iar în lipsa unui astfel de termen, termenul
de cel mult 30 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, s-a împlinit;
- obligaţia stabilită prin hotărâre judecătorească nu a fost executată;
- autoritatea publică este în culpă pentru neexecutare.
Din această perspectivă, întrucât la data înregistrării cererii de chemare în judecată se afla
în curs de soluţionare demersul judiciar al recurentei pentru lămurirea dispozitivului titlului
executoriu, apreciat că fiind întemeiat, se constată lipsa unor obligaţii clare şi explicite stabilite în
sarcina autorităţii publice prin titlul executoriu, astfel că nu poate fi reţinută nici îndeplinirea
cerinţei culpei autorităţii publice în neexecutarea conformă a respectivei obligaţii.
(Decizia nr. 51 din 25 ianuarie 2021, dosar nr. 143/86/2020)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
sub nr. .../86/2020 din data de 17.01.2020, reclamantul A., în contradictoriu cu instituţia pârâtă
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului judeţean B., a solicitat
punerea în executare a sentinţei nr. 402/2019 din data de 23.05.2019, rămasă definitivă prin
hotărârea nr. 696 din data de 14 octombrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, prin care
instanţa a dispus anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr..../26.09.2017 şi
recunoaşterea în favoarea reclamantului a dreptului la încadrarea în grad de handicap accentuat. În
baza art. 24 şi a art. 25 din Legea nr. 554/2004, actualizată, solicită aplicarea sancţiunilor prevăzute
de aceste acte normative conducătorului comisiei şi acordarea certificatului de handicap grav.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr.509/03.09.2020, a admis acţiunea şi a dispus aplicarea
conducătorului autorităţii publice pârâte C., în calitate de preşedinte, a amenzii în cuantum de 20 %
din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea obligaţiei
stabilite prin sentinţa nr. 402/23.05.2019 a Tribunalului Suceava şi obligarea acestuia să plătească
reclamantului penalităţi de întârziere în cuantum de 500 lei/zi până la îndeplinirea obligaţiei din
sentinţă.
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Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâta a promovat recurs, criticile de nelegalitate a
hotărârii atacate vizând următoarele motive:
Prin prisma prevederilor art. 488 al. (l) pct. 4 şi pct. 8 din Codul de procedură civilă, este eronat
raţionamentul instanţei de fond care, în speţă, porneşte de la premisa încălcării cu vinovăţie sau
pasivitate ori neglijenţă a dispoziţiilor unei hotărâri judecătoreşti de către conducătorul unei
autorităţi a administraţiei publice, fără a stabili împrejurările ce au determinat întârzierea sau
împiedicarea efectivă a punerii în executare a unei hotărâri, sancţionată ulterior printr-o amendă
dispusă excesiv, în temeiul art.24 şi 25 din Legea nr. 554/2004.
Nu se poate reţine vreo culpă a recurentei în neexecutarea hotărârii judecătoreşti în discuţie, atâta
vreme cât chiar posibilitatea punerii sale în executare nu era clarificată la momentul când
reclamantul a formulat acţiune în instanţă. Din acest motiv, CEPAH s-a adresat Tribunalului
Suceava cu cerere de lămurire a înţelesului şi a întinderii dispozitivului sentinţei, solicitând a fi
clarificată perioada pentru care să fie emis certificatul de încadrare în grad de handicap, deoarece
conform criteriilor cuprinse în Ordinul nr. 762/1992/2007 reclamantul nu a mai deţinut certificat de
încadrare în grad de handicap. Această cerere de lămurire şi completare a dispozitivului sentinţei
402/23.05.2019, rămasă definitivă prin Deciza Curţii de Apel nr. 696/14 octombrie 2019 şi
comunicată în data de 25.11.2019, a fost admisă, iar la termenul de judecată din data de 20 februarie
2020 s-a decis că i se „recunoaşte reclamantului dreptul la încadrare în grad de handicap accentuat
începând cu data de 21.08.2017”. Sentinţa de lămurire şi completare a dispozitivului sentinţei nr.
123/2020 din 20 februarie 2020 a fost comunicată secretariatului Direcţiei de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului B., instituţie unde îşi are sediul şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap, în ziua de 04 mai 2020, şi ulterior remisă de către DGASPC B., Serviciului juridic, în
data de 05.05.2020, când încă era în vigoare starea de urgenţă instituită de Preşedintele României la
data de 16.03.2020 şi prelungită apoi până la data de 15.05.2020, dar la CEPAH a ajuns abia în data
de 30.09.2020, odată cu adresa nr.112898/30.09.2020. Datorită programului restrictiv impus de
starea de urgenţă şi de situaţia personalului afectat de pandemie, unele sentinţe judecătoreşti au ajuns
la serviciul juridic fără ca mai apoi acestea să fie comunicate în timp util către Comisia de Evaluare
a Persoanelor Adulte cu Handicap. Aşadar, CEPAH s-a aflat în imposibilitatea obiectivă a punerii
în aplicare a hotărârii amintite, prin emiterea certificatului de încadrare în grad de handicap pentru
reclamantul A.
Niciun moment CEPAH, prin preşedinte dr. C., nu a intenţionat sau urmărit să prejudicieze
drepturile reclamantului. Dimpotrivă, sentinţa nu a fost cunoscută de CEPAH, prin preşedinte dr.
C. şi, imediat ce i s-a comunicat, în prima şedinţă de Comisie din data de 01.10.2020 (pe data de
30.09.2020, prin adresa nr. 112898/30.09.2020, serviciul juridic înaintează CEPAH-ului Sentinţa
123/20.02.2020) a fost emis Certificatul de încadrare în grad de handicap în favoarea reclamantului,
aşa cum a hotărât instanţa în dosar nr. .../86/2017*.
În ceea ce priveşte cuantumul amenzii aplicate, precum şi al penalităţilor de întârziere, recurenta
consideră că aceste măsuri sunt nelegale, în raport de cele arătate anterior şi pentru că, în plus,
drepturile reclamantului au fost recunoscute prin Certificatul de încadrare în grad de handicap
nr.4197/01.10.2020.
Recurenta nu a ataşat memoriului de recurs niciun înscris, deşi susţine că ataşează cererea de
lămurire şi completare dispozitiv sentinţă nr.402/2019, adresa nr. 112898/ 30.09.2020, certificatul
de încadrare a intimatului în grad de handicap aşa cum a hotărât instanţa în dosarul nr..../86/2017*.
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Prin întâmpinare, intimatul A. a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi a depus copii ale
actelor invocate în apărare.
Recurenta a răspuns la întâmpinare, arătând că intimatul a intrat în posesia tuturor drepturilor ce
decurg din aplicarea sentinţei nr.402/2019, odată cu emiterea noului certificat de încadrare în grad
de handicap nr..../01.10.2020.
Criticile recurentei - care pot fi încadrate în motivul de recurs prevăzut de art.488 pct.8 din Codul
de procedură civilă - sunt întemeiate şi vor fi admise potrivit următoarelor argumente:
Temeiul de drept al cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul-intimat este art.24 din
Legea nr.554/2004, prima instanţă apreciind ca fiind îndeplinite cerinţele impuse de norma legală,
cu consecinţa aplicării sancţiunilor constând în: amendă în cuantum de 20% din salariul minim brut
pe economie pentru fiecare zi de întârziere – aplicată conducătorului autorităţii publice recurente –
şi respectiv penalităţi pentru întârziere în cuantum de 500 lei/zi până la îndeplinirea obligaţiei din
titlul executoriu.
Analizând statuările primei instanţe şi răspunzând criticilor recurentei, Curtea reţine că art.24 din
Legea nr.554/2004 reglementează trei tipuri de sancţiuni: amenda, penalităţile şi despăgubirile.
Sancţiunea, ca parte a răspunderii juridice, este urmarea neexecutării culpabile a obligaţiei de către
debitor şi se naşte în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile răspunderii pentru
neexecutare, respectiv:
- autoritatea publică a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă să încheie, să înlocuiască
sau să modifice un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni
administrative;
- termenul prevăzut în cuprinsul hotărârii judecătoreşti, iar în lipsa unui astfel de termen, termenul
de cel mult 30 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, s-a împlinit;
- obligaţia stabilită prin hotărâre judecătorească nu a fost executată;
- autoritatea publică este în culpă pentru neexecutare.
În speţă, din verificarea lucrărilor dosarului, Curtea observă că prin sentinţa nr. 402/23.05.2019,
Tribunalul Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a admis acţiunea promovată de
intimat şi a dispus anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. /26.09.2017
recunoscând în favoarea intimatului dreptul la încadrare în grad de handicap accentuat.
La data de 17.01.2020, recurenta a adresat Tribunalului Suceava cerere de lămurire a înţelesului şi
întinderii dispozitivului sentinţei mai sus menţionată –admisă prin sentinţa nr.123/20.02.2020 a
Tribunalului Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal care a stabilit că recunoaşterea
în favoarea intimatului a dreptului la încadrarea în gradul de handicap accentuat se va face începând
cu data de 21.08.2017.
Sentinţa mai sus menţionată a fost casată – în parte – prin Decizia nr.556/23.09.2020 a Curţii de
Apel Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, care a lămurit dispozitivul sentinţei
nr.402/2019 a Tribunalului Suceava, în sensul că recunoaşterea în favoarea intimatului a dreptului
de încadrare în grad de handicap accentuat se va face începând cu data de 26.09.2017.
Această decizie a fost comunicată recurentei la data de 07.10.2020.
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Revenind la condiţiile care se impun a fi îndeplinite cumulativ pentru antrenarea răspunderii juridice
administrative a autorităţii publice în contextul dispoziţiilor art.24 din Legea nr.554/2004 – mai sus
enunţate – Curtea reţine că unele dintre cerinţe vizează obligarea printr-o hotărâre judecătorească
definitivă a autorităţii publice să încheie, să înlocuiască sau să modifice un act administrativ precum
şi culpa autorităţii publice pentru neexecutarea obligaţiei impuse prin titlul executoriu.
În speţă, astfel cum s-a reţinut în precedent, se observă că dispozitivul titlului executoriu a fost
neclar sub aspecte esenţiale pentru etapa ulterioară a punerii în executare corectă (data de la care
intimatul era îndreptăţit la încadrarea în grad de handicap accentuat cu ansamblul consecinţelor
juridice şi financiare care decurg din asemenea încadrare) – instanţele procedând definitiv la
înlăturarea neclarităţilor abia la data de 23.09.2020 prin pronunţarea Deciziei nr.556/23.09.2020 a
Curţii de Apel Suceava, comunicată recurentei la data de 07.10.2020.
Din această perspectivă, este evident că la data înregistrării cererii de chemare în judecată a
intimatului – 17.01.2020 – se afla în curs de soluţionare demersul judiciar al recurentei pentru
lămurirea dispozitivului titlului executoriu (constatat că fiind întemeiat potrivit hotărârii
judecătoreşti mai sus menţionate), aşa încât, în lipsa unor obligaţii clare şi explicite stabilite în
sarcina autorităţii publice prin titlul executoriu, nu poate fi reţinută nici îndeplinirea cerinţei culpei
autorităţii publice în neexecutarea conformă a respectivei obligaţii.
Aşa fiind, pentru neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor pentru antrenarea răspunderii juridice a
autorităţii publice cu consecinţa aplicării conducătorului autorităţii publice a sancţiunii amenzii
precum şi pentru plata penalităţilor în condiţiile art.906 din Codul de procedură civilă, Curtea, în
temeiul dispoziţiilor art.496 (1) şi 488 pct.8 din Codul de procedură civilă, va casa sentinţa recurată
şi în rejudecare va respinge – ca nefondată – acţiunea reclamantului.

2. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării actului administrativ reprezentând
propunere de retragere a certificatului de atestare a dreptului de exploatare a masei lemnoase.
Rezumat:
Raportat la dispozițiile art. 2 alin. 1 litera c) din Legea nr. 554/2004, propunerea retragerii
certificatului de atestare cuprinsă în raportul de control nu întrunește caracteristicile unui act
administrativ, întrucât nu dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice, fiind un act
premergător actului administrativ ce urma a fi emis de către autoritate.
Or, în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Legea nr. 544/2004, pentru a se putea dispune
suspendarea propunerii de retragere a certificatului de atestare, este necesar ca actul să
îndeplinească condițiile unui act administrativ.
(Decizia nr. 62 din 27 ianuarie 2021, dosar nr. 2747/86/2020)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava, Secţia de Contencios Administrativ
şi Fiscal la data de 08.09.2020, sub nr. .../86/2020, reclamanta RNP Romsilva – Direcţia Silvică, în
contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Garda Forestieră 2, a solicitat
suspendarea executării actului administrativ reprezentând propunerea de retragere a Certificatului
de atestare Seria D nr. 1696/27.09.2018 deţinut de R.N.P. - ROMSILVA şi a Raportului nr.
18329/18.08.2020, ca parte integranta a propunerii iniţiate de Garda Forestieră.
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Pârâtul Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor – Garda Forestieră, prin întâmpinarea formulată la
data de 29.09.2020 a solicitat respingerea acţiunii, invocând, în temeiul art.245 si următorii NCPC, excepţia inadmisibilităţii acţiunii promovate de reclamantă motivat şi argumentat de faptul că nu
a indicat în concret actul - numărul actului/documentului a cărui suspendare a executării se solicită.
De asemenea, acţiunea promovată de către reclamant în mod evident este rămasă ca fără obiect
motivat şi argumentat de faptul că propunerea de retragere - adresa nr. 18366/19.08.2020 - a
Certificatului de atestare seria D, nr. 1696/ 27.09.2018 deţinut de RNP-Romsilva-D.S -O.S .., a
Raportului nr. 18329/18.08.2020, a fost comunicat către minister/Comisia de atestare a operatorilor
economici pentru activitatea de exploatare forestieră, comisie care potrivit legii dispune retragerea
Atestatului. Precizează faptul că nu instituţia pârâtă dispune retragerea certificatului, ci comisia la
propunerea pârâtei, care propunere putea fi acceptată sau după caz nu.
Prin sentinţa nr. 737 din 5 noiembrie 2020, Tribunalul Suceava – Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal a admis excepţia inadmisibilităţii și a respins ca inadmisibilă cererea
formulată de reclamanta Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA - Direcția Silvică, înscrisă în
registrul comerțului sub numărul J33/1109/1991, având codul de identificare fiscală 714140, în
contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor – Garda Forestieră, având ca
obiect „suspendare executare act administrativ.”
Împotriva acestei sentinţe, pe care a criticat-o pentru nelegalitate și netemeinicie, a promovat
recurs reclamanta RNP Romsilva – Direcţia Silvică.
În motivarea căii de atac promovate a susținut că instanța de fond a respins în mod greșit
cererea introductivă de instanța motivat de faptul că propunerea de retragere a Certificatului de
atestare Seria D nr. 1696/27.09.2018, deținut de R.N.P. - ROMSILVA - D.S. - OS. .. și a Raportului
nr. 18329/18.08.2020 privind rezultatul controlului parțial efectuat in cantonul silvic nr. 3 din cadrul
ocolului Silvic .., subunitate a Direcției Silvice ., nu reprezintă act administrativ, fiind în fapt un act
premergător sancțiunii de retragere a certificatului de atestare. Consideră recurenta că propunerea
de retragere, precum și raportul ca parte integrată a propunerii, sunt acte administrative în sensul
art. 2 alin.1 lit. c) din Legea nr. 554/2004 care definește actul administrativ ca fiind ,,actul unilateral
cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în
vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau
stinge raporturi juridice”.
În primul rând, Garda Forestiera este o autoritate publică, în sensul că este instituție publică,
cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, funcționând în baza
OUG nr.32 din 30 iunie 2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere și a HG. nr. 743 din 09
septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere.
Această instituție emite acte administrative în regim de putere publică, implementând pe raza
de competență politicile autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în activitățile de
implementare; de avizare; de reprezentare; de monitorizare, inspecție și control. Propunerea de
retragere a Certificatului de atestare Seria D nr. 1696/27.09.2018, deținut de R.N.P. - ROMSILVA
și a Raportului nr. 18329/18.08.2020 privind rezultatul controlului parțial efectuat în cantonul silvic
nr. 3 .. din cadrul Ocolului Silvic .., subunitate a Direcției Silvice, reprezintă acte administrative
emise în regim de putere publică întrucât produc efecte juridice prin ele însele, legea stipulând
necesitatea adoptării unor astfel de acte administrative pentru dispunerea de către Comisia de
atestare a retragerii certificatului de atestare.
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A inserat dispozițiile art. 21 alin. 1 lit. i) și a solicitat a se observa faptul că este vorba despre
o decizie de aprobare, concretizată în propunerea de retragere, decizie ce produce efecte juridice în
sensul art. 2 alin.1 lit. c) din Legea nr. 554/2004. Așadar simpla aprobare a propunerii de retragere,
înaintată Comisiei, produce efecte juridice, întrucât această din urmă entitate are obligația retragerii
și nu a analizei, fiind act subsecvent propunerii de retragere.
Pentru aceste considerente, a solicitat ca în rejudecare să se rețină că este vorba de acte
administrative și nu acte pregătitoare cum s-a reținut în sentința recurată.
În conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. 1 litera i) din Regulamentul pentru organizarea,
funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de
exploatare forestieră aprobat prin O.M. 1106/2018, modificat prin Ordin nr.485t2020, de către
Garda Forestieră s-a înaintat propunerea de retragere a certificatului anterior menționat, în baza
Raportului nr. 18329/1808.2020 privind rezultatul controlului parțial efectuat în cantonul silvic nr.
3 din cadrul Ocolului Silvic.., subunitate a Direcției Silvice.
A susținut că Raportul nr. 18329/18.08.2020 face parte integrantă din propunerea a cărei
suspendare o solicită, act în lipsa căruia nu este posibilă propunerea de retragere a certificatului de
atestare. Referitor la admisibilitatea cererii de suspendare, a reiterat cele reținute prin cererea
introductivă de instanță, conform cărora se impune suspendarea executării actului până la finalizarea
de către organele judiciare a constatării că faptele cu care au fost sesizate organele de cercetare
penală întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de tăiere ilegală.
A precizat că nu este vorba despre o infracțiune constatată de către organele judiciare așa
cum impune art. 21, alin. 1 lit. I) din Regulament, așa încât propunerea de retragere apare ca fiind
prematură și nelegală.
Astfel, în opinia recurentei sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 14, respectiv existența
unui caz bine justificat și necesitatea prevenirii unei pagube iminente.
În ceea ce privește cazul bine justificat, respectiv îndoiala puternică și evidentă asupra
prezumției de legalitate, a arătat că aceasta rezidă din încălcarea clară a normelor de drept procedural
și material, care poate fi identificată de instanță cu ușurință, la nivelul aparențelor, fără a se prejudeca
fondul litigiului.
În speţă, nu există o hotărâre penală prin care să se fi dispus condamnarea pentru tăieri ilegale
astfel că nu s-a făcut dovada existenţei vinovăţiei. Pentru aceste motive, a solicitat revocarea actului
atacat, acesta fiind emis cu încălcarea prevederilor legale, cu prejudicierea gravă a drepturilor şi
intereselor legitime ale sale. În ce priveşte iminenţa producerii unei pagube, ca şi chestiune de fapt,
lăsată la aprecierea instanţei investite cu soluţionarea cererii de suspendare, aceasta este evidentă în
speţă.
Astfel, prin punerea în executare a actului s-ar realiza retragerea certificatului de atestare
care atestă capacitatea de a exploata un volum brut de 18.000 mc lemn pe picior, Direcţia Silvică
fiind lipsită efectiv de dreptul de a exploata, aceasta fiind activitatea principală conform
certificatului. La momentul comunicării actului administrativ, exploatarea pădurii fiind în curs,
reprimirea parchetelor din care se exploata masa lemnoasă urma să aibă loc după terminarea
lucrărilor, însă prin punerea în executare a actului atacat se află în imposibilitatea de a executa
obligaţiile si astfel se produc prejudicii iremediabile fondului forestier. Nu în ultimul rând, la
momentul de faţă, formaţia de exploatare are un număr de 12 de salariaţi, toţi angajaţii având
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încheiat contract individual de munca, retragerea certificatului de atestare având efecte directe şi
asupra lor, aceştia riscând să îşi piardă practic locul de muncă. Prejudiciul desemnează orice
încălcare a unui drept care are o valoare patrimonială, fiind considerat cert atât prejudiciul actual,
cât şi cel viitor, cu condiţia să fie previzibil. De asemenea, prejudiciul poate fi atât unul material,
efectiv, cât şi procesual, prin suspendare legiuitorul înţelegând să asigure protecţie persoanelor
fizice şi juridice, în raport cu autorităţile publice, ale căror acte sunt executorii de drept, cu scopul
de a evita exercitarea de către autorităţile publice a prerogativelor pe care le au, în mod discreţionar.
Pe fondul cererii de suspendare, recurenta a apreciat propunerea ca fiind nelegală și netemeinică, în
condiţiile în care dispoziţiile art. 21 alin. (1) litera i) din Regulament, prevăd: Certificatele de
atestare/reatestare emise se retrag, după caz, de către Comisie în una dintre următoarele situaţii: i)
dacă sunt constatate vătămări ale seminţişurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice
sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depăşeşte de cinci ori preţul
unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; sancţiunea se aplică operatorului economic care execută
lucrările de exploatare a masei lemnoase, consemnate într-un raport de control aprobat de
conducătorul entităţii din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea
certificatului de atestare.
Recurenta a învederat împrejurarea că prin Raportul nr. 18329/18.08.2020, aprobat de către
inspectorul şef, s-a propus ca măsură retragerea Certificatului de atestare/reatestare exploatare
forestieră, menţionându-se faptul că „au fost demarate cercetări de către organele abilitate sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de tăiere fără drept de arbori si furt de arbori fapte prevăzute si
pedepsite de art. 107 alin. 1 lit. d) și art. 109 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 46/2008 -Codul silvic”.
Astfel, atâta vreme cât prin Raportul anterior menţionat s-a propus sesizarea organelor de cercetare
penală pentru faptele care pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere ilegală și, la
acest moment, nu este dată prezența unei infracţiuni constatate de către organele judiciare, așa cum
impune art. 21 alin. 1 litera i) din Regulament, propunerea de retragere se prezintă ca fiind atât
prematură, cât si nelegală.
A solicitat casarea hotărârii atacate, iar în rejudecare suspendarea executării actului
administrativ reprezentând propunerea de retragere a Certificatului de atestare Seria D nr.
1696/27.09.2018, deținut de R.N.P. – ROMSILVA - D.S. - O.S... și a Raportului nr. 18329/
18.08.2020 privind rezultatul controlului parțial efectuat în cantonul silvic nr. 3 .. din cadrul
Ocolului Silvic .., subunitate a Direcției Silvice.
Prin întâmpinarea depusă la 24 decembrie 2020, intimata Garda Forestieră a solicitat
respingerea cererii de recurs formulată de RNP Romsilva – Direcţia Silvică ca fiind nefondată și
menținerea ca legală și temeinică a sentinței recurate.
În susținerea acestui punct de vedere, intimata a precizat că prin sentința recurată, instanța
de fond a admis excepția inadmisibilității și a respins cererea ca inadmisibilă, motivat de faptul că
propunerea de retragere a Certificatului de atestare seria D nr.l696/27.09.2018, deținut de RNP –
Romsilva - D.S. - O.S. .. și a Raportului nr.18329/18.08.2020 privind rezultatul controlului parțial
efectuat în cantonul silvic nr.3 .. din cadrul ocolului Silvic .., subunitate a Direcției Silvice, nu
reprezintă act administrativ, fiind în fapt un act premergător sancțiunii de retragere a certificatului
de atestare.
Conform art.7 alin. 1 din Legea nr.554/2004 înainte de a se adresa instanței de contencios
administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori interes legitim
printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității
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ierarhic superioare, dacă acesta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului,
revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Obiect al acțiunii în contencios administrativ este doar actul
administrativ definit de art.2 lit. c) din Legea nr.554/2004 ca ,,act unilateral cu caracter individual
sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării
executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi
juridice.” Din definiția legală a noțiunii rezultă faptul că actul administrativ reprezintă forma
principală de activitate a autorității administrației publice și constă într-o manifestare unilaterală de
voință de a da naștere, a modifica sau a stinge drepturi și obligații, în realizarea puterii publice.
Propunerea de retragere a Certificatului de atestare Seria D nr.1696127.09.2018, deținut de RNP –
Romsilva - D.S. - O.S. .. și a Raportului nr.18329/18.08.2020 privind rezultatul controlului parțial
efectuat în cantonul silvic nr.3 .. din cadrul Ocolului Silvic .., subunitate a Direcției Silvice, nu
reprezintă act administrativ care să se circumscrie definiției stipulate de art.2 alin. 1 lit. c) din Legea
nr.554/2004, fiind un act premergător. Conform art.7 lit. e) din Regulamentul din 21 noiembrie 2019
privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici
pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de
exploatare forestieră, aprobat prin O.M. nr.1106/2018 cu modificările aduse de O.M. nr.485/2020,
Comisia de atestare este cea care dispune cu privire la retragerea certificatelor de atestare. Garda
Forestieră doar a propus retragerea Certificatului de atestare/reatestare exploatare forestieră emis
pentru O.S. .., decizia fiindu-i atribuită conform dispozițiilor legale mai sus menționate Comisiei de
atestare. Conform art. 2l alin. 1 lit. i) din O.M. nr.1106/20l8 cu modificările aduse prin O.M.
nr.485/2020, Certificatele de atestare emise se retrag, după caz, de către comisia de atestare a
operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, dacă sunt constatate tăieri ilegale
în parchetele autorizate spre exploatare, a căror valoare depășește de cinci ori prețul unui metru cub
de masă lemnoasă pe picior; sancțiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de
exploatare a masei lemnoase, consemnate într-un raport de control aprobat de către conducătorul
entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de
atestare. Referitor la sesizarea formulată de Garda Forestieră și înaintată Parchetului competent
material și teritorial, legiuitorul a instituit această obligație, conform art. 113 din Legea nr. 46/2008
republicată.
A arătat că în ceea ce priveşte constatare faptei prevăzute de art. 107 din Legea nr. 46/2008
republicată, conform art. 111, pe lângă organele de urmărire penală, sunt competente să constate
faptele prevăzute la art. 106, 107-109 şi 110 personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale cu specific silvic. Aşa fiind, angajaţii gărzii
forestiere, au competenţa de a constat fapta de tăiere ilegală de arbori prevăzută şi sancţionată de
dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 46/2008 republicată.
Referitor la susţinerile din cererea de recurs referitoare la faptul că aspectele înscrise în
raport, nu sunt reale, urmând a fi clarificate în urma unei eventuale cercetări penale, nu există un
umăr de dosare care ar avea ca obiect săvârşirea vreunei infracţiuni, nu există o hotărâre definitivă
a unei instanţe penale, consideră că aceasta nu se circumscrie dispoziţiilor art. 21 alin. 1 lit. i din
O.M. nr. 1106/2018 cu modificările aduse prin O.M. nr. 485/2020 ci art. 21 alin. 1 lit. b sau lit. c
din acelaşi act normativ.
Pentru toate aceste considerente a solicitat respingerea recursului ca nefondat, şi menţinerea
hotărârii primei instanţe ca fiind legală şi temeinică.
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Prin răspunsul la întâmpinare depus la dosar la data de 12.01.2021, recurenta RNP Romsilva,
a solicitat înlăturarea apărărilor formulate prin întâmpinare de către intimată, reiterând în esenţă
motivele de apel.
La data de 21.01.2021 intimata a depus la dosar note scrise prin care a reiterat în esenţă
apărările din întâmpinare.
Recursul nu este întemeiat.
Potrivit art. 2 alin. 1 litera c) din Legea nr. 554/2004 prin act administrativ se înțelege actul
unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere
publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere,
modifică sau stinge raporturi juridice.
Astfel, actul administrativ reprezintă o manifestare de voință făcută în scopul nașterii,
modificării sau stingerii raporturilor juridice, a cărei realizare este garantată prin forța de
constrângere a statului sau constată situații juridice reglementate de lege. Nu orice manifestare de
voință este un act juridic, simpla exprimare a unei opinii ori a unei propuneri din partea unei instituții
publice administrative nefiind un act administrativ.
Potrivit art. 21 alin. 1 lit. i din Ordinul nr. 1106/2018 ”certificatele de atestare/ reatestare
emise se retrag, după caz, de către Comisie dacă sunt constatate vătămări ale semințișurilor
utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre
exploatare, a căror valoare depășește de cinci ori prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
sancțiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase,
consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul
constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare.”
Contrar celor susținute de către recurentă, rolul Comisiei nu este unul pur formal. Conform
art. 7 litera e) din Ordinul nr. 1106/2018, Comisia are printre alte atribuții, retragerea certificatelor
de atestare/reatestare. Recurenta doar a înaintat o propunere de retragere a certificatului, însă decizia
retragerii aparține Comisiei, decizie care este emisă în temeiul prerogativelor de putere publică.
Potrivit dispozițiilor legale arătate anterior, aceasta trebuie să constate dacă există un raport de
control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, procedând astfel la
o verificare prealabilă aprobării propunerii de retragere, sens în care anterior acestui moment, simpla
propunere de retragere nu produce efecte juridice.
Raportat la dispozițiile art. 2 alin. 1 litera c) din Legea nr. 554/2004, propunerea retragerii
certificatului de atestare cuprinsă în raportul de control nu întrunește caracteristicile unui act
administrativ, întrucât nu dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice, fiind un act premergător
actului administrativ ce urma a fi emis de către autoritate.
Or, în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Legea nr. 544/2004, pentru a se putea dispune
suspendarea propunerii de retragere a certificatului de atestare, este necesar ca actul să îndeplinească
condițiile unui act administrativ.
În aceste condiții, în mod întemeiat prima instanță a admis excepția inadmisibilității și a
respins ca inadmisibilă cererea formulată de recurenta reclamantă prin care a solicitat suspendarea
executării propunerii de retragere a certificatului de atestare seria D nr. 1696 din 27.09.2018 și a
Raportului nr. 18329 din 18.08.2019, parte integrantă din propunerea inițiată de Garda Forestieră.
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De asemenea, și prin raportare la soluțiile pe care instanța le poate pronunța potrivit art. 18
alin. 1 din Legea nr. 554/2004, cererea este inadmisibilă, legalitatea propunerii cuprinse în raport
putând fi analizată doar cu prilejul analizării legalității deciziei de retragere a certificatului emis de
către Comisie.
Având în vedere cele arătate anterior, Curtea apreciază ca inutilă analiza motivelor privitoare
la fondul cererii de suspendare invocate la punctul 2 din cererea de recurs.

3. Excepţia lipsei de interes în promovarea unei plângeri împotriva deciziei Consiliului
Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor în situaţia în care oferta petentei nu se mai află în
perioada de valabilitate.
Rezumat:
Potrivit dispoziţiilor art.124 din HG nr.395/2016:
„(1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de ofertant.
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în
documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la
momentul încheierii contractului/acordului-cadru.
(3) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în
considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada
necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru
rezolvarea eventualelor contestaţii. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea
valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care
impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei
solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.”
Din economia textului mai sus citat, nu rezultă nicio obligaţie în sarcina competitorilor de a
întreprinde – din proprie iniţiativă – demersuri pentru prelungirea valabilităţii ofertelor depuse,
singura sancţiune stabilită de textul normei constă în respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă
pentru situaţia în care autoritatea contractantă a solicitat prelungirea valabilităţii ofertelor şi a
garanţiei de participare, iar operatorul economic nu se conformează acestei solicitări, ipoteză care
nu se regăseşte în litigiul pendinte, astfel încât este nefondată excepţia lipsei de interes.
(Decizia nr. 64 din 5 februarie 2021, dosar nr. 723/39/2020)

Hotărârea:
Prin plângerea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi
Fiscal sub nr..../39/2020 la data de 07.12.2020, petenta S.C. A. SRL, în contradictoriu cu intimata
S.C. B. SRL, critică Decizia nr. 2196/C8/2349,2352 din 26.11.2020, emisă de Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), solicitând admiterea plângerii, modificarea în parte a deciziei
CNSC în sensul admiterii în totalitate a cererii de intervenţie cu privire la contestaţia formulată de
SC B. SRL şi respingerea în integralitate a contestaţiei formulate de aceasta cu privire la societatea
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intervenientă, cu consecinţa menţinerii actelor autorităţii contractante privind oferta depusă şi a
adresei de comunicare a rezultatului procedurii.
În motivare, petenta arată următoarele:
Soluţia de admitere a contestaţiei formulate de SC B. SRL în contradictoriu cu Spitalul Judeţean de
Urgenţă, de respingere a cererii de intervenţie depusă de SC A.SRL în ceea ce priveşte această
societate, cu consecinţa anulării actelor autorităţii contractante privind oferta depusă de SC A. SRL
şi anulării adresei de comunicare a rezultatului procedurii este nelegală si netemeinică, fiind emisă
cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente şi prin interpretarea greşită a documentaţiei de atribuire.
S-a reţinut că este întemeiată critica SC B. SRL referitoare la subdimensionarea cheltuielilor
indirecte sub două aspecte:
Primul aspect vizează împrejurarea că în lămuririle aduse autorităţii contractante cu privire la
justificarea valorilor incluse în oferta pentru stocul de echipamente de protecţii şi uniforme, se
regăsesc şi facturi proforme care nu fac dovada achiziţiei materialelor cuprinse în acestea, ci numai
a înştiinţării cumpărătorului asupra preţului aferent, fără transferul proprietăţii şi fără obligaţii
ulterioare de cumpărare din partea acestuia. Cu privire la acesta, Consiliul a făcut o gravă eroare de
interpretare a scopului avut în vedere de autoritatea contractantă prin solicitarea de clarificări nr.
1659/15.09.2020, înlăturând nejustificat apărările formulate de societatea petentă.
Potrivit acestei solicitări de clarificări, autoritatea contractantă (AC) a cerut petentei să prezinte „o
listă cu inventarul de uniforme şi echipamente de protecţie şi de lucru, aflate în stoc şi evidenţiate
în ultimul bilanţ contabil încheiat, sau alte documente, dacă achiziţia s-a efectuat după întocmirea
bilanţului (facturi, etc)”. Scopul avut în vedere de AC consta în a se asigura că SC A. SRL are
resursele financiare necesare raportat la preturile concrete ale pieţei şi nu de a se dovedi deţinerea
efectivă a acestora în stoc. Acesta este motivul pentru care s-a menţionat generic „facturi”. Acest
lucru ar fi fost inutil în condiţiile în care verificarea dotării tehnico-materiale a societăţii este de
competenţa IGPR prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean. Conform ultimei activităţi de control
realizată de poliţiştii specializaţi din cadrul I.P.J. la data de 26.08.2020, în cadrul procedurii
administrative de relicenţiere a societăţii (proces verbal nr. 95862/ 26.08.2020 anexat în copie), aflat
la dosar, au fost consemnate următoarele: „Cu privire la dotarea societăţii cu uniforme, mijloace de
autoapărare, intervenţie şi de comunicare, la data efectuării verificărilor, situaţia prezentată de
conducerea societăţii este următoarea: staţii emisie recepţie – 12 bucăţi, uniformă specifică de vară
– 60, iarnă – 40, total 100 echipamente, nr. tomfe - 25, nr. lanterne - 50, spray iritant lacrimogene 12, documente tipizate - 100, fax -l, xerox -l, computere - 5, nr. autovehicule - 5, din care
inscripţionate -1. A fost verificată dotarea tehnico-materială, constatându-se că datele cuprinse în
declaraţia depusă de administratorul societăţii, la documentaţia de reînnoire a licenţei, corespund cu
cele existente în teren.” Procesul verbal mai sus menţionat nu a fost luat în considerare de către
CNSC în emiterea Hotărârii, desi a fost anexat, ca material probant cererii de intervenţiei a SC
A.SRL înaintate CNSC.
Al doilea aspect are în vedere susţinerea intimatei potrivit căreia SC A. SRL nu a justificat
cheltuielile pentru chirii, amortizări, utilităţi, telefon, e-mail, fax, combustibil, salarii personal
administrativ şi de conducere, critică considerată intemeiată de CNSC.
Şi în această situaţie, Consiliul a dat o interpretare greşită scopului avut în vedere de autoritatea
contractantă prin Adresa nr.1659 din 15.09. 2020. Acesta consta doar în detalierea acestor tipuri de
cheltuieli fără a fi necesară ataşarea de documente care ar putea justifica astfel de cheltuieli, ţinând
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cont de faptul că ofertantul răspunde de corectitudinea acestor sume atât din punct de vedere al
ofertei, cât si din punct de vedere penal.
Împrejurarea că aceste sume sunt considerate subdimensionate de intimată nu constituia un motiv
suficient pentru a anula oferta SC A.SRL şi a adresei de comunicare a rezultatului procedurii, în
condiţiile în care SC B. SRL nu face dovada celor susţinute (nu depune nicio dovadă care să
contrazică aceste sume).
Petenta SC A. SRL consideră că CNSC nu a sesizat caracterul absolut speculativ al susţinerilor SC
B. SRL în referire la faptul ca aceste cheltuilei indirecte sunt subdimensionate, în condiţiile în care
nu a prezentat niciun calcul/rationament financiar contabil comparativ care să identifice limita
inferioară a cheltuielilor necesare funcţionarii unei societăţi de paza în cadrul prezentului contract
şi că, în lipsa probării celor susţinute de intimata SC B. SRL se impunea respingerea contestaţiei
adresate Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de aceasta ca neîntemeiată.
La data de 14.12.2020, a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de
Contencios Administrativ şi Fiscal plângerea nr.../39/2020, prin care petenta S.C. B. SRL, în
contradictoriu cu intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă, a solicitat Modificarea Deciziei CNSC nr.
2196/C8/2349, 2352/26.11.2020 si admiterea contestaţiei sub toate aspectele de neconformitate
precizate pentru fiecare ofertă, menţinerea Deciziei CNSC sub cele două aspecte pentru care s-a
dispus reevaluarea şi, pe cale de consecinţă, să se dispună:
- anularea în integralitate a Comunicărilor privind rezultatul procedurii nr. 3872/ 19.10.2020 către
SC B. SRL, a comunicării nr. 3870/19.10.2020 către SC C. nr. 3876/ 19.10.2020 adresată SC D.
SRL şi a comunicării adresate ofertantului declarat câștigător, respectiv SC A. SRL, cât şi a
raportului procedurii înregistrat cu nr. 24386/19.10.2020 şi a oricăror şi tuturor actelor ce au stat la
baza Comunicărilor, precum şi a eventualelor acte subsecvente acesteia în ceea ce priveşte stabilirea
ofertei câştigătoare şi a clasamentului, modul de aplicare a algoritmului de calcul a criteriilor de
atribuire, doar pentru ofertele admisibile;
- reevaluarea ofertelor clasate pe locurile 1-3 în clasamentul final sub toate aspectele detaliate pe
larg prin prezenta plângere, cu consecinţa constatării inacceptabilității/ neconformității acestora si,
pe cale de consecință, modificarea în parte a oricăror şi tuturor actelor care au stat la baza stabilirii
ofertei câştigătoare, precum şi a eventualelor acte subsecvente acesteia.
- stabilirea ofertei câştigătoare prin aplicarea corectă a algoritmilor de punctare, după realizarea
reevaluării ofertelor clasate pe locurile 1-3 în clasament.
În fapt, la data de 03.07.2020, Spitalul Judeţean de Urgenţă (denumit în continuare „Autoritatea
Contractantă”) a publicat în S.E.A.P anunţ de participare simplificat nr. SCN 1070957/03.07.2020,
prin care a adus la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi organizarea procedurii de licitaţie
Procedura simplificata - într-o singură etapă (online) pentru atribuirea contractului de servicii având
ca obiect „Acord cadru de achiziţie publică de prestări servicii pază”, criteriul de atribuire fiind
„Preţul cel mai scăzut”.
Potrivit anunţului de participare simplificat, valoarea estimată a acordului cadru este de minim
2.022.088,32 lei fără TVA şi maxim de 2.359.103.04 lei fără T.V.A.
Petenta S.C. B. SRL a depus oferta în cadrul procedurii, în conformitate cu prevederile
documentaţiei de atribuire. Ulterior, Comisia de evaluare a procedat la evaluarea ofertelor, sens în
care a solicitat clarificări, la care petenta a răspuns în mod complet şi concludent.
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La data de 19.10.2020, au fost transmise Comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire,
prin care petentei i se aduce la cunoștință faptul că oferta sa nu este câştigătoare întrucât nu a
înregistrat preţul cel mai scăzut, iar oferta desemnată câştigătoare a fost cea depusă de SC A. SRL
cu o valoare de 1.949.330,74 lei fără TVA şi un tarif orar de 15.89 lei/ora.
Analizând informaţiile din dosarul achiziţiei care i-a fost pus la dispoziţie în urma cererii din
21.10.2020, petenta consideră că evaluarea propunerilor tehnice şi financiare în cadrul procedurii
nu s-a făcut în conformitate cu prevederile legale şi dispoziţiile documentaţiei de atribuire pentru
motivele pe care le detaliază mai jos.
Este evidentă încălcarea flagrantă a prevederilor legale şi a principiilor în materia achiziţiilor publice
având în vedere că ofertele clasate pe primele 3 locuri în clasament nu au fost analizate sub aspectele
de neconformitate şi de inacceptabilitate prevăzute de art. 134 alin. 6 din HG 395/2016 şi de art.
137 alin. 2 lit.g din HG 395/2016 pentru următoarele motive:
Așa cum rezultă din raportul procedurii întocmit în cauză, comisia de evaluare nu a făcut o
evaluare temeinică a ofertelor prezentate din punct de vedere al propunerilor tehnice şi financiare,
în unele cazuri nesolicitând clarificările impuse de neconformitățile ofertelor prezentate, iar în alte
cazuri considerând concludente răspunsuri ale operatorilor economici care ar fi impus respingerea
ofertelor.
Ca răspuns la contestaţia formulată de petentă împotriva modului în care au fost evaluate ofertele,
s-a emis Decizia CNSC nr. 2196/C8/2349, 2352/26.11.2020 prin care s-a dispus admiterea în parte
a contestaţiei. Petenta apreciază că această contestaţie trebuia admisă în totalitatea ei, subzistând în
ceea ce priveşte ofertele depuse toate neconformitățile indicate de petentă, după cum urmează:
I. Cu privire la oferta SC A.SRL:
1. Prin contestaţia formulată, petenta a arătat că din analiza ofertei financiare şi a fundamentării
prezentate de operatorul economic ca urmare a solicitării de clarificări a autorităţii contractante, se
constată doua neconformități majore:
a. În formularul de ofertă financiară prezentat de SC A.SRL s-a strecurat o eroare de calcul. Se poate
observa că valoarea ofertei (fără alte cheltuieli directe şi indirecte, profit, etc) calculată în baza
cantităţilor şi a preţurilor unitare ofertate de SC A.SRL este de 1953644,00 lei şi nu de 1879186,55
lei așa cum rezultă din oferta prezentată – „total lei (zi + noapte + sărbători legale zi, spor noapte)”.
Astfel s-ar fi constatat că valoarea calculată în preţuri ofertă (fără alte cheltuieli directe şi indirecte,
profit, etc) depăşeşte valoarea totală ofertată, şi anume: 1949330,74 lei.
Cu privire la această critică, CNSC a constatat că este neîntemeiată fără a detalia motivele
ce au stat la baza acestei decizii.
Respingerea acestui capăt de cerere fără a detalia şi motivele care au condus CNSC la validarea
calculelor făcute de intervenienă şi respingerea susţinerilor petentei s-a făcut în mod nejustificat şi
neîntemeiat.
b. Prin contestaţia formulată, petenta a arătat că tariful orar inclus în oferta financiară aferent orelor
prestate noaptea în zilele de sărbătoare legală este calculat incorect, valoarea acestuia fiind 34,06
lei/ora (27,25 lei/ora X125%) şi nu 30,66 lei/ora (așa cum este prezentat în fundamentarea de pret).
Astfel valoarea corectată (fără alte cheltuieli directe şi indirecte, profit etc) ar fi fost de 1959356,00
lei.
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Cu privire la acest capăt de cerere CNSC a constatat că „dat fiind faptul că aplicarea sporurilor
legale pentru munca de noapte, pentru munca de zi în sărbători legale şi pentru cea de noapte în
sărbători legale trebuie să pornească de la aceeaşi bază, respectiv tariful de bază, respectiv valoarea
manoperei/agent/ora/zi, se relevă caracterul nefondat al celor susţinute de intervenientă, în logica
contestatoarei valoarea sporului pentru muncă în sărbători legale urmând a fi aplicată de 2 ori în
cazul orelor de noapte în sărbători legale, prin aplicarea sporului de 125% la valoarea manoperei
pentru orele de zi sărbători legale, care este calculată prin aplicarea unui spor de 100% din tariful
de bază. Drept urmare, şi această susţinere a contestatoarei se vădeşte a fi nefondată”.
Din acest punct de vedere Decizia CNSC este nelegală întrucât cele două sporuri - sporul de noapte
si sporul de sărbătoare legală - nu se exclud unul pe altul şi atunci când apare munca prestată noaptea
în zile de sărbători legale, acestea se cumulează.
2. Prin contestaţia formulată, petenta a arătat că oferta nu conţine cheltuielile aferente concediului
de odihnă reglementate de art. 145 din Codul muncii, care prevede că durata minimă a concediului
de odihnă anual este de 20 zile lucrătoare.
În cadrul propunerii financiare trebuia cotată o valoare minimă aferentă concediului de odihna de
133193,86 lei. Aceasta valoare trebuia adăugata la valoarea totală a ofertantului, rezultând astfel un
preț mai mare decât cel oferit de ofertantul declarat câştigător.
Din acest punct de vedere Decizia CNSC este nelegală întrucât analiza pe care urma să o facă este
cu privire la cuantumul acestor cheltuieli aferente concediului de odihnă şi nu numai cu privire la
existenţa efectivă a acestora. Așa cum am arătat prin contestaţia formulată cuantumul cheltuielilor
cu concediul de odihna trebuia sa fie de 133193,86 lei si nu de 69.130 lei cât a arătat intervenienta.
3. Prin contestaţia formulată, petenta a arătat că oferta nu conţine costurile necesare pentru
remunerarea şefului de tură. În cadrul propunerii tehnice a ofertantului SC A.SRL nu a fost
menţionat acest sef de tură nici măcar la nivel teoretic, oferta acestuia fiind neconformă din acest
punct de vedere întrucât aceasta nu respecta dispoziţiile caietului de sarcini, nominalizarea unui sef
de tură fiind o cerinţă minimă de calificare. Prin luarea în calcul a acestei categorii, suma necesară
pentru acoperirea cheltuielii cu şeful de tură este mult mai mare.
Este evident faptul că pentru această funcţie trebuie nominalizată o altă persoană sau dacă nu este
nominalizată o altă persoană trebuie prevăzute cheltuieli suplimentare pentru acele zile în care
agentul de pază va îndeplini atribuţii de şef de tură (adică agentul de pază îşi va termina tura de
serviciu şi va presta munca suplimentară îndeplinind atribuţii ca şef de tură), persoana desemnată
nu va putea îndeplini în acelaşi timp atribuţiile de agent pază aflat în serviciu) cât şi cele de şef tură
(aflat în serviciu), fapt ce este interzis şi clarificat prin răspunsul primit de la Inspectoratul Judeţean
de Politie - Serviciul de Ordine Publică .
Aşadar, în mod neîntemeiat a fost respinsă această critică cu privire la oferta declarată
câștigătoare.
4. Prin contestaţia formulată, petenta a mai arătat că oferta SC A.SRL este nesusținută şi din
punctul de vedere al cheltuielilor indirecte care au fost mult subdimensionate faţă de necesarul de
echipamente prevăzut de legislaţia în vigoare, dar şi raportat la cuantumul cheltuielilor declarate
pentru fiecare tip de cheltuială. Cu privire la aspectele menţionate prin contestaţie pentru acest capăt
de cerere, CNSC a admis contestaţia formulată şi a dispus reevaluarea.
Cu privire la inacceptabilitatea ofertei prezentate raportat la neconcludenţa răspunsului cu
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privire la „lista personalului”, prin contestaţia formulată petenta a arătat că la data de 11.08.2020,
prin adresa nr. 1234 autoritatea contractantă a solicitat clarificări ofertantului SC A.SRL, care a
transmis o listă a personalului şi atestatelor deţinute de acesta şi o listă a registrelor necesare conform
legii pentru desfăşurarea activităţii de servicii pază. Cu toate acestea, răspunsul la clarificări este
neconcludent întrucât ofertantul s-a limitat la a enumera personalul fără a face dovada colaborării
între societate şi aceste persoane, iar la solicitarea de a prezenta documentele specifice conform
celor menţionate în Caietul de sarcini la Capitolul III s-a transmis doar o listă a acestor registre, deși
solicitarea autorităţii a fost aceea de a prezenta documentele şi nu lista informativă cu documentele
pe care ofertantul ar trebui să le dețină.
Oferta SC A. SRL este inacceptabilă raportat la disp. art. 134, alin.5 din HG 395/2016, răspunsul
transmis de aceasta la solicitarea din 11.08.2020 fiind neconcludent.
5. Prin contestaţia formulată, petenta a arătat că oferta SC A. SRL urma a fi descalificată
chiar din faza de evaluare DUAE având în vedere faptul ca aceasta societate nu a participat la
procedură cu o ofertă independentă așa cum prevede art. 167, alin.l, lit. d din Legea nr. 98/2016. La
prezenta procedură au fost înscrise doua societăţi comerciale a căror acționariat este comun, SC A.
SRL şi SC E. SRL. Deși cea de a doua societate s-a retras din procedură, depunerea de ofertă de
către cele două societăţi cu acționariat comun a fost menită să denatureze concurenţa în sensul
prevăzut de art. 167, alin.l, lit. d din Legea nr. 98/2016 şi, prin urmare, aceste societăţi urmau a fi
descalificate din faza de evaluare DUAE.
Prin decizia CNSC se arată că „autoritatea contractantă a purtat o corespondenţă cu Consiliul
Concurenţei, iar constatând că SC E. SRL s-a retras din procedura de atribuire, solicitarea autorităţii
contractante de emitere a unui punct de vedere de către Consiliului Concurenţei a rămas lipsită de
obiect”. Dar nu se poate considera că în cauză nu a intervenit un caz de denaturare a concurentei.
Consideră petenta că aprecierea cu privire la încadrarea în disp. art. 167, alin.l, lit. d din Legea nr.
98/2016 trebuie făcută doar raportat la data depunerii ofertelor şi nu la data analizării acestora, la
fel ca toate celelalte condiţii de participare la procedură care trebuie îndeplinite de ofertanţi.
II. Cu privire la oferta SC C. SRL
1. Prin contestaţia formulată, petenta a arătat că din analiza ofertei financiare si a
fundamentării prezentate ca urmare a solicitării de clarificări a autorităţii contractante, se constata
neconformitatea ofertei depuse, astfel:
Ofertantul nu asigură sporul minim obligatoriu referitor la „munca de noapte”, sporul prezentat în
ofertă fiind 0 lei, unul nerealist şi care nu poate fi justificat. SC C. SRL a precizat că nu acordă
sporul minim obligatoriu impus de legislaţia art. 126 lit. a) Codul muncii cu modificările si
completările ulterioare, deoarece va reduce programul de noapte cu o oră, fără a preciza modul în
care va fi acoperită acea oră, prin ore suplimentare sau alte modalităţi.
Cu privire la acest capăt de cerere CNSC constată că „...societatea face menţiuni şi calcule privind
reducerea programului de lucru pentru salariaţii de noapte. În aceste condiţii, se vădeşte caracterul
nefondat al susţinerilor contestatoarei. ” Dar respingerea acestui capăt de cerere s-a făcut
neîntemeiat justificat de faptul că, în chiar situaţia în care s-ar reduce programul de muncă pentru
unii salariaţi, acest fapt tot implică costuri suplimentare, orele nelucrate de aceştia urmând a fi
suplimentate de alți agenţi.
Prin urmare, în mod neîntemeiat a fost respinsă această critică cu privire la oferta SC C. SRL.
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2. Prin contestaţia depusă, petenta a arătat că oferta SC C. SRL urma a fi analizată şi cu privire la
conformitatea ofertei tehnice, având în vedere că în cadrul acesteia se regăseşte doar o enunţare a
echipamentelor de care dispune operatorul economic, cu precizarea că acestea se regăsesc în stoc.
Cu privire la acest capăt de cerere, contestaţia a fost admisă, context în care petenta apreciază că
sub acest aspect Decizia CNSC trebuie menţinută.
Dar prin contestaţie a mai arătat petenta că nici acest ofertant nu a respectat cerinţele caietului de
sarcini şi ale răspunsului la solicitarea de clarificări mai sus menţionate pentru a asigura prezentarea
unui şef de tură în cadrul ofertei sale, nici măcar la nivel teoretic, oferta acestuia fiind neconformă
din acest punct de vedere întrucât aceasta nu respectă dispoziţiile caietului de sarcini. Din punct de
vedere financiar, pentru şefii de tură ofertanţii participanţi la procedură urmau să aloce un timp
minim de muncă de 2 ore, care năștea obligaţia acestora de a evidenţia în cadrul propunerii
financiare cheltuiala cu acest tip de personal. Fiindu-i solicitate clarificări cu privire la şeful de tură
de către autoritatea contractantă, ofertantul raportat la tariful orar prevăzut în propunerea sa
financiara, în mod evident a menţionat o sumă nesusținută, preţul fiind neobişnuit de scăzut. Acest
răspuns trebuia sa fie catalogat de autoritatea contractantă ca fiind neconcludent.
Cu privire la acest capăt de cerere CNSC a apreciat ca răspunsul ofertantului cu privire la faptul ca
ar fi inclus plata acestui sef de tura in cheltuielile indirecte ar fi concludent.
Însă faţă de cele constatate de CNSC petenta arată faptul că cheltuielile cu personalul nu pot
face parte din categoria cheltuielilor indirecte şi justificarea ofertantului nu putea fi avută în vedere
de CNSC ca fiind una concludentă. Mai mult, din caietul de sarcini şi fişa de date a achiziţiei rezultă
cu claritate faptul că pentru aceasta funcţie trebuie nominalizată o altă persoană sau dacă nu este
nominalizată o altă persoană trebuie prevăzute cheltuieli suplimentare pentru acele zile în care şeful
de tură are şi atribuţii de agent de pază.
Aşadar, în mod neîntemeiat a fost respinsă această critică cu privire la oferta SC C. SRL.
În concluzie, pentru toate aspectele mai sus învederate, oferta Sc C. SRL trebuia respinsă ca
neconformă şi inacceptabilă.
III. Cu privire la oferta S.C D. S.R.L.
1. La aceasta ofertă petentei i s-a refuzat accesul, având în vedere faptul că acest ofertant a declarat
ca fiind confidențială oferta sa tehnică şi financiară.
Cu privire la acest aspect, CNSC a constatat că acest caracter confidenţial al ofertei în discuţie a fost
determinat de „declaraţia de confidenţialitate a reprezentantului societăţii în care se arată motivele
pentru care s-a apreciat în acest sens, respectiv datele cu caracter personal din cadrul documentelor,
informaţiilor interne ale societăţii, particularitatea modului de ofertare şi de organizare a societăţii,
resursele societăţii, crearea unei structuri de securitate destinată protecţiei informaţiilor clasificate,
nivel secret de serviciu, documentaţiile tehnice şi financiare aferente ofertelor depuse în procedurile
de achiziţie.”
Petenta consideră că aceste susţineri ale CNSC nu pot fi primite pentru motivele pe care, de altfel,
le-a dezvoltat şi prin contestaţie, după cum urmează:
Ceea ce a prezentat CNSC ca şi argumente pentru păstrarea confidenţialităţii ofertei sunt argumente
pur formale nearătând că vreuna dintre informaţiile declarate confidenţiale sunt protejate în vreun
fel de un drept de autor sau de un alt fel de drept de proprietate intelectuală.
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Totodată, este deja de notorietate în domeniu, că scopul pentru care legiuitorul a instituit această
excepţie, în ceea ce priveşte accesul liber la dosarul achiziţiei ulterior finalizării procedurii este
nedenaturarea concurenţei.
Prin urmare, în mod neîntemeiat a respins CNSC solicitarea petentei de a i se permite accesul
nerestricționat la dosarul achiziţiei şi solicită obligarea autorităţii contractante ca, in faza de
reevaluare, să permită petentei accesul nerestricționat la oferta SC D. SRL.
2. Prin contestaţia formulată, petenta a mai arătat că, din documentele achiziţiei, rezultă minim o
neconformitate întrucât aceasta nu conţine costurile necesare pentru remunerarea şefului de tură.
Costul minim pentru o astfel de persoană ar fi de minim 6.676,82 lei/an de contract. Prin luarea în
calcul a acestor categorii, suma necesară a fi cotata pentru acoperirea cheltuielii cu şeful de tură este
mult mai mare. În acest context, răspunsul ofertantului în cauză trebuia sa fie catalogat de autoritatea
contractantă ca fiind neconcludent întrucât funcţia de şef de tură nu poate fi asigurată de un agent
de pază aflat în serviciu din cei nominalizaţi în ofertă ca fiind responsabili cu paza. Prin urmare,
consideră petenta că acest răspuns al ofertantului este vădit neconcludent nefiind însoţit de o
calculație realistă şi nefăcând dovada faptului ca într-adevăr aceste costuri ar fi fost incluse în oferta
financiară totală, deci în mod neîntemeiat a fost respinsă şi această critică cu privire la oferta SC D.
SRL.
În concluzie, oferta SC D. SRL trebuia să fie respinsă ca neconformă şi inacceptabilă.
La data de 07.01.2021, B. SRL a invocat:
1. Excepţia conexităţii, raportat la disp. art. 17, alin. 2 din Legea nr. 101/2016 şi ale art. 139 din
Codul de procedura civila, solicitând conexarea cauzelor de formează obiectul dosarelor nr.
.../39/2020 si nr. .../39/2020 - ambele aflate pe rolul Curţii de Apel Suceava. Solicitarea se
întemeiază pe faptul că în ambele dosare a fost formulată plângere împotriva aceleiaşi Decizii ale
CNSC, respectiv Decizia nr. 2196/C8/2349, 2352/26.11.2020.
2. Excepţia lipsei de interes a intervenientei SC A.SRL având în vedere faptul că oferta acestei
societăţi nu se mai află în perioada de valabilitate de la data de 31.12.2020 şi nici nu a fost transmisă
prelungirea acestei oferte în termenul legal.
Astfel, având în vedere că oferta intervenientei SC A.SRL nu mai are caracter angajant faţă de
societate, fiind ieșită din perioada de valabilitate, aceasta nu mai are calitatea de operator economic
interesat în procedură şi, prin urmare, nu mai justifică un interes actual, legitim şi determinat în
promovarea cererii de intervenţie formulate.
Aceeaşi cerere a fost depusă şi în dosarul nr..../39/2020 la aceeaşi dată (07.01.2021).
Prin întâmpinarea depusă în dosarul nr..../39/2020, S.C. A. SRL a invocat tardivitatea
plângerii formulate de S.C. B. SRL depusă la instanţa de contencios la data de 15.12.2020, în
subsidiar solicitând respingerea plângerii.
În apărările formulate se arată următoarele:
Fundamentarea ofertei financiare a SC A.SRL s-a efectuat în mod absolut corect şi aceasta nu
cuprinde erori de calcul şi subestimări ale costurilor, aşa cum se susţine in mod nejustificat de către
petentă.
1.a. Prima critică a petentei vizează faptul că CNSC ar fi constatat, în mod netemeinic, că nu există
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nicio eroare de calcul inserată de SC A. SRL în determinarea valorii preţului ofertat, fără a detalia
motivele care au stat la baza validării acestor calcule. Această critică este total nefondată.
Aşa cum s-a arătat în cererea de intervenţie, în calculele pe care le-a realizat, s SC A.SRL nu a comis
nicio eroare aritmetică, deoarece preţul a fost calculat prin diferenţierea orelor lucrate ziua în zilele
normale de lucru şi a orelor lucrate ziua în zilele de sărbători legale, aceeaşi diferenţiere fiind
păstrată şi în cazul orelor lucrate noaptea. Eroarea nu se regăseşte în oferta societăţii, ci în calculele
prezentate de SC B. SRL în contestaţie şi în plângere, societatea petentă realizându-le fără
diferenţierea amintită. Şi concediul de odihnă a fost prevăzut, alături de cheltuielile indirecte, iar
toate calculele sunt corecte şi în conformitate cu prevederile legale incidente legislaţiei muncii în
vigoare.
b. O a doua critică a petentei are în vedere susţinerea potrivit căreia tariful orar inclus în oferta
financiară aferentă orelor prestate noaptea în zilele de sărbătoare legală este calculat incorect,
valoarea acestuia fiind de 34,06 lei/oră şi nu 30,66 lei/oră cum este prezentat în fundamentarea de
preţ. Şi această critică este nefondată, iar soluţia de respingere a acesteia de către Consiliu este legală
si temeinică. Şi în acest caz, contestatorul face grave confuzii în procesul de formare a preţului, prin
aceea că a înmulţit în mod eronat (intenţionat sau nu), tariful pentru ora de zi sărbători legale cu
sporul de noapte 25%.
2. O altă critică are în vedere soluţia CNSC de respingere a contestaţiei cu privire la
susţinerile contestatoarei conform cărora Consiliul ar fi trebuit să verifice corectitudinea
cheltuielilor aferente concediului de odihnă sub aspectul cuantumului precizat şi nu numai cu privire
la existenţa efectivă a acestora. Si in această situaţie, criticile sunt nefondate. CNSC a analizat
corectitudinea cheltuielilor aferente concediului de odihnă prin prisma răspunsului la clarificări nr.
642 din 16.09.2020 şi a precizărilor din cererea de intervenţie.
3. În legătură cu criticile contestatoarei faţă de soluţia de respingere a susţinerilor
conform cărora oferta nu conţine costurile necesare pentru remunerarea şefului de tură, CNSC a
procedat în mod corect şi legal, constatând că în fundamentarea de preţ prezentată de societatea SC
A. SRL se regăseşte inclusiv indicarea unui număr de 31 de agenţi, de unde rezultă că această valoare
a fost luată în calculul ofertei, aşa cum este fundamentată în actul prezentat.
Prin menţiunile (transformate în critici) privind necesitatea unui şef de tură, societatea contestatoare
adaugă la prevederile caietului de sarcini, substituindu-se autorităţii contractante, operând în
raţionamentul prezentat cu prezumţii privind timpul de muncă minim necesar pentru coordonarea
zilnică a activităţii de pază (2 ore). Acest raţionament al contestatorului are ca scop plierea pe oferta
proprie şi crearea unor costuri suplimentare în vederea descalificării altor ofertanţi.
4. Cât priveşte lista personalului care va presta serviciul ofertat, Consiliul a constatat în mod legal
şi corect că SC A.SRL a răspuns solicitării autorităţii din adresa acesteia nr. 1234 din 11.08.2020
care nu viza şi prezentarea documentelor de colaborare între persoanele desemnate şi societate,
astfel încât răspunsul nu prezintă elemente de neconcludenţă.
5. Referitor la ultima critică a petentei privind oferta SC A.SRL, vizând pretinsa denaturare a
concurenţei, Consiliul a reţinut, în mod corect, că autoritatea contractantă a purtat o corespondenţă
cu Consiliul Concurenţei care, în răspunsul său din adresa nr. 9966 din 19.08.2020, constată că SC
E. SRL s-a retras din procedura de atribuire, rămânând în competiţie doar SC A.SRL, situaţie în
care nu mai sunt incidente dispoziţiile art. 167 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, care fac referire
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la oferte depuse de doi sau mai mulţi operatori economici. În aceste condiţii, Consiliul a constatat
aceste critici ca lipsite de obiect.
Autoritatea contractantă Spitalul Judeţean de Urgenţă a depus în dosarul nr..../39/2020
întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca nefondată a plângerii formulate de S.C. B. SRL şi
a arătat următoarele:
I. Cu privire la oferta S.C. A.SRL
Referitor la contestaţia formulată, consideră oferta declarată câștigătoare conformă şi
acceptabilă potrivit celor detaliate la filele 43-44 verso.
II. Cu privire la oferta S.C. C. SRL, apreciază că şi aceasta este conformă şi acceptabilă, argumentele
şi calculele fiind detaliate la filele 45-46.
III. Cu privire la oferta S.C. D. SRL, apărările autorităţii contractante au fost expuse la fila 46 verso
din întâmpinare.
Analizând plângerile formulate prin raportare la dosarul achiziţiei şi la înscrisurile depuse la
dosar, Curtea reţine următoarele:
A) Prioritar, Curtea va analiza şi se va pronunţa cu privire la excepţiile invocate de părţile
litigante:
Astfel:
*S.C. A.SRL a invocat excepţia tardivităţii formulării plângerii S.C. B. SRL împotriva Deciziei
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 2196/C8/2349, 2352 din 26.11.2020.
Potrivit dispoziţiilor art.5 din Legea nr.101/2016, modificată, „(1) Termenele procedurale stabilite
de prezenta lege, exprimate în zile, încep să curgă de la începutul primei ore a primei zile a
termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.
(2) Ziua în cursul căreia a fost comunicat un act procedural nu este luată în calculul
termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare,
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.”.
Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost comunicată petentei S.C. B. SRL
la data de 04.12.2020 iar plângerea a fost transmisă on-line pe adresa Curţii de Apel Suceava la data
de 11.12.2020– înlăuntrul termenului de 10 zile prevăzut de art.29 din Legea nr.101/2016 - aşa încât
excepţia tardivităţii este nefondată.
* S.C. B. SRL a invocat excepţia lipsei de interes a SC A. SRL în condiţiile în care oferta acesteia
nu se mai află în perioada de valabilitate (31.12.2020) şi nici nu a fost transmisă opţiunea
ofertantului privind prelungirea acestei oferte în termenul legal (fila 35 dosar 723/39/2020.
Potrivit dispoziţiilor art.124 din HG nr.395/2016:
„(1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de ofertant.
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în
documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la
momentul încheierii contractului/acordului-cadru.
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(3) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va
lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor,
perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală
prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Autoritatea contractantă are obligaţia de a
solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii
excepţionale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se
conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.”
Prin documentaţia de atribuire, autoritatea contractantă a prevăzut ca termen limită de
valabilitate a ofertelor – data de 24.10.2020, perioadă prelungită până la data de 31.12.2020 la
solicitarea autorităţii contractante, motivat de depunerea contestaţiilor/plângerilor formulate de
operatorii participanţi la procedura de achiziţie.
Din economia textului mai sus citat, nu rezultă nicio obligaţie în sarcina competitorilor de a
întreprinde – din proprie iniţiativă – demersuri pentru prelungirea valabilităţii ofertelor depuse,
singura sancţiune stabilită de textul normei constă în respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă pentru
situaţia în care autoritatea contractantă a solicitat prelungirea valabilităţii ofertelor şi a garanţiei de
participare, iar operatorul economic nu se conformează acestei solicitări, ipoteză care nu se regăseşte
în litigiul pendinte, astfel încât Curtea va respinge ca nefondată excepţia.
*Curtea va constata ca fiind rămasă fără obiect excepţia conexităţii, faţă de măsurile
dispuse de Curte prin Încheierea din 13.01.2021.
B) Analizând - pe fond - plângerile formulate prin raportare la probele existente la dosar,
Curtea reţine următoarele:
Spitalul Judeţean de Urgenţă a iniţiat o procedură simplificată în vederea încheierii
acordului-cadru având ca obiect „Acord cadru de achiziţie publică de prestări servicii de pază”, prin
publicarea, în SICAP, a anunţului de participare simplificat nr. SCN 1070957 din 03.07.2020.
Valoarea estimată a acordului-cadru este de 2.359.103,04 lei, fără TVA, iar criteriul de atribuire este
„preţul cel mai scăzut”.
Decizia privind rezultatul procedurii i-a fost comunicată SC B. SRL prin adresa nr. 3872 din
19.10.2020, în care se arată că oferta sa nu a fost desemnată câştigătoare, deoarece nu a avut cel mai
mic preţ, fiind declarată astfel oferta depusa de SC A.SRL cu tariful orar de 15,89 lei/ora şi o valoare
totală maximă de 1.949.330,74 lei.
Prin Decizia nr. 2196/C8/2349, 2352 din 26.11.2020, Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor a admis – în parte – contestaţia formulată de SC B. SRL, a anulat actele autorităţii
contractante privind ofertele depuse de S.C. A. SRL şi S.C. C. SRL, precum şi adresele de
comunicare a rezultatului procedurii şi a dispus obligarea autorităţii contractante ca în termen de 15
zile de la primirea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor să reanalizeze
ofertele depuse de cei doi ofertanţi în limitele reţinute în motivarea Deciziei Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor.
Curtea va analiza în cele ce urmează Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
privind anularea – parţială – a evaluărilor autorităţii contractante sub aspectele reţinute în
considerentele Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi în raport de criticile
formulate de petenta S.C. A.SRL.
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a) O primă critică formulată de S.C. B. SRL – considerată întemeiată de Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor – vizează subdimensionarea, de către ofertantul declarat câştigător al
procedurii de achiziţie, S.C. A.SRL, a cheltuielilor indirecte în raport de specificul activităţilor care
urmează să fie îndeplinite în baza contractului de achiziţie, precum şi faptul că dovada
echipamentelor deţinute de ofertantul declarat câştigător (echipamente de protecţie şi uniforme) s-a
făcut cu facturi proforma care nu fac dovada achiziţiei respectivelor materiale.
Răspunzând acestor critici, Curtea constată că, prin adresa nr.1659/15.09.2020, autoritatea
contractantă a adresat ofertantului declarat câştigător o solicitare de clarificări în sensul pct.3, de a
transmite „listă cu inventarul de uniforme şi echipamente de protecţie şi de lucru aflate în stoc şi
evidenţiate în ultimul bilanţ contabil încheiat sau alte documente dacă achiziţia s-a efectuat după
încheierea bilanţului (facturi etc.)”
Ofertantul declarat câştigător, prin adresa nr.642/16.09.2020, a răspuns solicitării autorităţii
contractante prin ataşarea unor facturi proforme.
Din maniera în care s-a purtat corespondenţa între părţi, Curtea observă că S.C. A.SRL a înţeles să
răspundă solicitării de clarificări adresată de autoritatea contractantă, optând pentru varianta
depunerii „altor documente dacă achiziţia s-a efectuat după încheierea bilanţului (facturi etc.)”
Din punct de vedere juridic, factura pro-forma (document depus de petentă) are caracterul unei
oferte pe care emitentul trebuie să o respecte pe toată durata de valabilitate a acesteia, generând în
sarcina vânzătorului obligaţii cum ar fi cea de păstrare a preţului anunţat pentru întreaga perioadă
de valabilitate a ofertei cuprinse în factura proforma.
Pentru primitor, factura pe care este înscrisă menţiunea „proforma” are doar un caracter informativ,
în sensul că nu generează niciun fel de obligaţii pentru acesta, respectiv nu atestă transferul dreptului
de proprietate asupra bunurilor menţionate în ea.
Din punct de vedere contabil, acesta nu este un document justificativ în baza căruia să se poată
înregistra în contabilitate bunurile şi serviciile achiziţionate.
Din perspectiva celor mai sus evocate, este evident că autoritatea contractantă a înţeles – prin
solicitarea de clarificări – să-i fie asigurate garanţii din partea ofertantului, dovedite cu documente
care atestă dreptul său de proprietate asupra uniformelor şi echipamentelor de protecţie şi de lucru,
or, facturile proforma precum şi procesul-verbal de constatare încheiat de poliţiştii specializaţi din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean datat 26.08.2020 nu îndeplinesc exigenţele impuse prin
solicitările autorităţii contractante şi nu oferă – din partea ofertantului – garanţii pentru
executarea contractului.
Aşa fiind, critica formulată în acest sens de petenta S.C. A.SRL va fi respinsă ca nefondată.
b) O altă critică formulată de S.C. A.SRL vizează soluţia Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor de admitere a contestaţiei formulate de S.C. B. SRL care a criticat subdimensionarea
cheltuielilor directe şi indirecte ofertate de S.C. A.SRL (Exemple: servicii de telefonie 20 lei şi cele
de e-mail – 10 lei), precum şi lipsa documentelor justificative pentru cheltuielile cu serviciile de
internet/telefonie mobilă pentru cele 7 posturi de pază şi unul destinat şefului de tură.
În analiza acestei critici, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a reţinut că autorităţii
contractante îi revenea obligaţia de a transmite S.C. A.SRL o solicitare expresă pentru depunerea
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documentelor justificative în fundamentarea acestor tipuri de cheltuieli, obligaţie neonorată de
autoritatea contractantă.
Răspunzând acestor critici, Curtea observă că prin adresa autorităţii contractante
nr.1649/15.09.2020, ofertantului declarat câştigător i-a fost transmisă o solicitare de clarificări în
sensul pct.4 „de a detalia cheltuielile directe şi indirecte (chirii, amortizări, utilităţi, telefon, e-mail,
fax, combustibili, salarii personal administrativ şi de conducere etc.)”, solicitare faţă de care
ofertantul a răspuns prin adresa nr.642/16.09.2020, detaliind respectivele cheltuieli.
Potrivit propunerii tehnice ofertate de S.C. A.SRL, acesta a arătat că serviciul de pază al obiectivului
se va asigura în 7 posturi (5 posturi fixe şi 2 posturi mobile) dotate cu 8 sisteme de comunicare de
tip emisie-recepţie (cu posibilitatea suplimentării pentru fiecare post de pază) şi cu 10 telefoane
mobile.
Curtea nu a identificat la dosar documente justificative cu privire la cheltuielile aferente funcţionării
telefon-e-mail, aşa încât critica formulată punctual în acest sens de petenta S.C. B. SRL apare ca
întemeiată.
Cu privire la critica aceleiaşi petente care invocă lipsa documentelor justificative pentru celelalte
cheltuieli indirecte, Curtea observă caracterul ei extrem de general, aşa încât, în lipsa unor
date/indicii concrete oferite de petentă, cu referire la fiecare categorie de cheltuieli directe/indirecte,
va înlătura considerentele din decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care
obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei SC A.SRL cu privire la toate tipurile de
cheltuieli directe/indirecte, reevaluarea ofertei urmând a fi făcută doar cu privire la cheltuielile
pentru telefon–e-mail.
Împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a formulat plângere şi
S.C. B. SRL şi vizează evaluarea ofertelor depuse de S.C. A.SRL, S.C. C. SRL şi S.C. D. SRL.
c) Astfel, o primă critică formulată, vizează metoda de calcul greşită prezentată în oferta financiară
a ofertantului S.C. A.SRL cu privire la plata orelor de noapte prestate în sărbătorile legale.
Petenta S.C. B. SRL a arătat că pentru munca prestată pe timp de noapte în sărbătorile legale calculul
corect care ar fi trebuit prezentat în oferta financiară a S.C. A.SRL constă în 17,0375 lei (tarif pentru
ore de noapte) la care ar fi trebuit aplicat sporul de 125% - critica fiind respinsă ca nefondată prin
Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
În acest sens, Curtea observă că – în acord cu legislaţia muncii - S.C. A.SRL a înţeles să acorde
salariaţilor un spor de 25% pentru munca de noapte, 100% pentru munca prestată în sărbătorile
legale şi 125% pentru munca prestată noaptea în sărbătorile legale – sporuri evidenţiate în oferta sa
financiară.
Compensaţiile de natura sporurilor mai sus enumerate urmează să fie aplicate la tariful de bază –
13,63 lei/oră – astfel cum a fost prezentat în oferta financiară a S.C. A.SRL, formulă de calcul
validată şi de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi care este în acord cu scopul legal
urmărit pentru care sunt acordate respectivele compensații băneşti.
Munca de noapte îşi găseşte reglementarea în dispoziţiile art.125 - 128 din Codul Muncii, precum
şi în legislaţia europeană în materie, Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului.
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Aplicarea unui procent de 125% pentru prestarea muncii pe timp de noapte şi în sărbătorile legale
(cel mai mare sub aspectul cuantumului comparativ cu celelalte sporuri) reprezintă o compensare
suficientă şi echitabilă pentru riscurile speciale, tensiunile fizice şi mintale deosebite la care este
supus salariatul prin prestarea muncii în atari condiţii, compensaţie care se aplică, ca modalitate de
calcul, la tariful de bază care constă în tariful/oră/ zi.
d) O altă critică formulată de petenta S.C. B. SRL vizează modalitatea în care S.C. A.SRL a
prezentat în oferta financiară fundamentarea cheltuielilor corespunzătoare plăţii concediului anual
de odihnă – critică respinsă – ca nefondată – de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
cu argumentaţia potrivit cu care ofertantul criticat a prezentat în răspunsul la solicitarea de clarificări
nr.642 din 16.09.2020 individualizarea valorilor aferente concediului de odihnă, respectiv suma de
69.130 lei.
Analizând critica formulată, Curtea constată că S.C. A.SRL a ofertat pentru cele 7 posturi de pază
(5 posturi fixe şi 2 posturi mobile – a se vedea propunerea tehnică) un număr de 31 de salariaţi.
Potrivit susţinerilor acestui ofertant, formulate atât în procedura din faţa Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor cât şi în faţa Curţii (a se vedea întâmpinări şi note de concluzii scrise),
coroborate cu răspunsurile la clarificări din anexa 1 a adresei nr.642/16.09.2020, rezultă că pentru
fundamentarea cheltuielilor destinate achitării concediului de odihnă, ofertantul s-a raportat la
salariul minim brut pe economie – 2230 lei.
Calculele prezentate de ofertantul S.C. A.SRL pun în evidenţă faptul că suma ofertată cu acest titlu
– 31 salariaţi x 2230 lei = 69.130 lei - reprezintă cheltuieli corespunzătoare pentru 1 an (12 luni) în
condiţiile în care termenul contractual este de 24 luni, iar celelalte cheltuieli ofertate cu plata forţei
de muncă au fost calculate referitor la perioada celor 24 luni de execuţie a contractului.
În acest context, Curtea constată ca fiind întemeiată critica formulată de petenta S.C. B. SRL în
sensul în care autoritatea contractantă nu a făcut verificări cu privire la fundamentarea de către S.C.
A.SRL a cheltuielilor ocazionate cu plata concediilor de odihnă pentru cei 31 de salariaţi pe durata
a 24 de luni.
În acest sens, menținând soluţia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de admitere în
parte a contestaţiei S.C. B. SRL, de anulare a actelor autorităţii contractante privind oferta S.C.
A.SRL, precum şi adresele de comunicare a rezultatului procedurii, Curtea va dispune obligarea
autorităţii contractante la reanalizarea ofertei S.C. A.SRL şi cu privire la fundamentarea
cheltuielilor ocazionate cu plata concediului de odihnă – în sensul considerentelor prezentate de
Curte la litera B lit.d) din prezenta Decizie.
e) O altă critică formulată de petenta S.C. B. SRL vizează faptul că în ofertele tehnică şi
financiară depuse de S.C. A.SRL nu se regăseşte „şeful de tură” şi respectiv cheltuielile alocate
salarizării şefului de tură, cerinţă impusă prin caietul de sarcini care face trimitere la respectarea
prevederilor Legii nr.333/2003 şi la art.33 (2) din Normele metodologice de aplicare a acestei legi,
aprobate prin HG nr.301/2012, critică respinsă ca nefondată de Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu motivarea – în esenţă – că existenţa „şefului de tură” nu se regăseşte ca cerință
expresă în caietul de sarcini.
Un prim aspect la care Curtea înţelege să răspundă este acela dacă trimiterile cu caracter
general din caietul de sarcini la respectarea de către ofertanţi a dispoziţiilor Legii nr.333/2003,
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respectiv Normele metodologice de aplicare a Legii reprezintă per se o cerinţă suficient de explicită
şi obligatorie pentru ofertanţi sub aspectul tuturor obligaţiilor prevăzute de lege.
Potrivit dispoziţiilor art.154 din Legea nr.98/2016, modificată, „autoritatea contractantă are
obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a
asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele
achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire”.
Lecturarea dispoziţiilor art.156 din Legea nr.98/2016 şi interpretarea lor prin adecvare la
specificul obiectului contractului de achiziţie în litigiu, nu exclude posibilitatea ca autoritatea
contractantă, în cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, să facă trimitere la respectarea unor
dispoziţii legale însă, în lumina obligaţiilor de principiu impuse prin art.154 din Lege (mai sus citat)
dispoziţiile legale la care se face trimitere trebuie să fie suficient de precise şi explicite pentru a
permite ofertanţilor, pe de o parte, să-şi elaboreze ofertele iar, pe de altă parte, autoritatea
contractantă prin comisia de evaluare să procedeze la o evaluare corectă, lipsită de arbitrariu.
Petenta susţine că dispoziţiile art.33 (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.333/2003 „Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază
este coordonată de către un şef de tură pe schimb, care efectuează instruirea şi repartizarea în
posturi a personalului de pază, preluând atribuţiile unui post de pază în caz de nevoie.” sunt
redactate într-o formă suficient de precisă şi explicită încât pot fi calificate ca adevărate cerinţe ale
documentației de atribuire, urmare a trimiterii la respectarea Legii nr.333/2003 din conţinutul
documentaţiei de atribuire.
Din economia textului mai sus citat, Curtea interpretează că, într-adevăr, în situația unui
dispozitiv format din 5 posturi de pază care asigură paza unui obiectiv, activităţile specifice sunt
coordonate de către un şef de tură/schimb cu atribuţiile enumerate de textul normei.
Textul nu este suficient de explicit în sensul în care se poate interpreta că atribuţiile şefului
de tură pot fi preluate şi îndeplinite de către oricare dintre persoanele care asigură paza.
În acest sens urmează a fi interpretată şi opţiunea autoritărţii contractante care – fără a fi
obstrucţionată de o normă expresă – nu a înţeles să oblige, prin documentaţia de atribuire,
operatorii economici să cuprindă în oferta tehnică/financiară „şeful de tură” cu toate
consecințele financiare.
Curtea înţelege să se limiteze doar la această analiză, în condiţiile în care documentaţia de
atribuire nu a făcut obiectul contestaţiei/plângerii, la acest moment fiind consolidată şi obligatorie
pentru toţi participanţii la procedura de achiziţie.
f) O altă critică formulată de SC B. SRL vizează incidenţa dispoziţiilor art.134 (5) din HG
nr. 395/2016 care face ca oferta SC A.SRL să fie inacceptabilă în raport de răspunsul transmis la
solicitarea de clarificări a autorităţii contractante conform adresei nr. 1234/ 11.08.2020.
Din verificarea dosarului achiziţiei, Curtea constată că prin adresa autorităţii contractante
nr.1234/11.08.2020 s-a solicitat ofertantului S.C. A. SRL „lista cu personalul atestat şi documente
specifice pentru executarea şi evidenţa serviciului de pază conform pct.III din caietul de sarcini”.
S.C. A.SRL a prezentat autorităţii contractante listă cu personalul atestat precum şi modelele celor
5 tipuri de registre evidenţiate la pct.III din caietul de sarcini, aşa încât critica formulată în acest
sens de petentă este nefondată.
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g) O altă critică formulată de S.C. B. SRL vizează incidenţa dispoziţiilor art.167 (1) lit.d din Legea
nr.98/2016 cu consecinţa excluderii din procedura de atribuire a S.C. A.SRL, evaluare care trebuia
făcută la data depunerii ofertelor.
Petenta a vizat situaţia S.C. E. SRL (retrasă din procedură), cu acţionariat comun cu S.C. A.SRL.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin Decizia contestată, a constatat ca lipsită de
obiect critica petentei/contestatoarei întrucât S.C. E. SRL s-a retras din procedură, astfel cum rezultă
şi din adresa nr.9966/19.08.2020 a Consiliului Concurenţei.
Potrivit dispoziţiilor art.167 (1) lit.d din Legea nr.98/2016, „Autoritatea contractantă exclude din
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic
care se află în oricare dintre următoarele situaţii: (...) d) autoritatea contractantă are suficiente
indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză”.
Pentru a se putea prevala de dispoziţiile articolului sus citat, autoritatea contractantă trebuia să se
afle în posesia unor dovezi solide care să pună în evidenţă comportamentul operatorului economic
de maniera distorsionării concurenţei în atribuirea contractului şi să se afle în imposibilitatea de a
remedia această situaţie prin alte măsuri mai puţin severe.
Retragerea S.C. E. SRL din procedura achiziţiei a condus la înlăturarea pericolului constând în
distorsionarea concurenţei – scopul pentru care a fost instituită sancţiunea în discuţie - restul
aspectelor evocate în susţinerea criticii petentei neavând relevanţă juridică.
h) O altă critică formulată de petentă vizează pretinsa eroare de calcul strecurată în oferta financiară
a ofertantului declarat câştigător, în sensul în care totalul cheltuielilor aferente plăţii orelor de muncă
pe timp de zi/pe timp de noapte/pe timp de zi în sărbători legale şi pe timp de noapte în sărbători
legale se circumscrie sumei de 1.953.644,00 lei şi nu 1.879.186,55 lei, astfel cum este prezentat în
oferta financiară.
Prin decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, critica petentei a fost respinsă - ca
nefondată - cu motivarea că suma totală prezentată de petentă este rezultatul unui calcul propriu,
diferit de cel prezentat de titularul ofertei financiare.
Curtea va respinge – ca nefondată – critica petentei, sens în care constată că, potrivit ofertei
financiare depuse de S.C. A.SRL, explicitată pe larg în notele de concluzii scrise depuse la dosar,
calculele corespund întrutotul cu cele reţinute în procesul-verbal de evaluare, nefiind identificate
erorile de calcul menţionate de petentă, de natură a modifica valoarea totală a ofertei financiare.
i) Petenta S.C. B. SRL a formulat critici şi cu privire la oferta SC C. SRL.
Astfel, o primă critică formulată vizează faptul că, în oferta financiară, operatorul economic criticat
nu a acordat sporul de noapte reglementat de dispoziţiile art.126 din Codul muncii şi faţă de
specificul activităţii care urmează a fi efectuată în baza contractului de achiziţie şi nici nu a precizat
modalitatea în care va acoperi reducerea programului operată în favoarea celor care prestează
activitatea pe timpul nopţii.
Răspunzând acestei critici, Curtea constată că potrivit dispoziţiilor art.126 lit.a şi b din Codul
muncii, în vederea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor de noapte, legiuitorul a stabilit că
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aceştia beneficiază fie de un program de lucru redus cu o oră, fără ca aceasta să ducă la scăderea
salariului de bază, fie de un spor pentru munca prestată.
Prin adresa nr.3/2020, operatorul economic criticat a ataşat „fişa privind fundamentarea preţului
pentru un post permanent 24 ore” – sens în care a arătat că pentru munca de noapte a optat pentru
compensaţia reglementată de dispoziţiile art.126 lit.a din Codul muncii (program redus de lucru) şi
a prezentat şi fundamentat maniera în care va fi acoperită reducerea programului de lucru cu toate
costurile pe care le implică.
Aşa fiind, critica formulată în acest sens de petentă va fi respinsă, ca nefondată.
j) O altă critică formulată de petenta S.C. B. SRL vizează faptul că în ofertele tehnică şi financiară
depuse de S.C. C. SRL nu se regăseşte „şeful de tură” şi respectiv cheltuielile alocate salarizării
acestuia.
Curtea constată că – în integralitatea lor – criticile sunt identice cu cele formulate de petentă la
adresa ofertei depuse de S.C. A. SRL, faţă de care Curtea a formulat răspusurile prezentate în
secţiunea B.lit.e) din prezentele considerente, răspunsuri pe care le reiterează faţă de critica
formulată.
k) Petenta S.C. B. SRL a formulat critici şi cu privire la oferta depusă de S.C. D. SRL.
Astfel, o primă critică formulată vizează faptul că petentei i-a fost refuzată solicitarea de acces la
componentele ofertelor tehnică şi financiară ale S.C. D. SRL în condiţiile în care ofertantul nu a
motivat declaraţia de confidenţialitate în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art.123 (1) din HG
nr.395/2016.
Analizând criticile formulate, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art.129 (1) din HG
nr.394/2016, ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire
şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea
financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în
baza legislaţiei aplicabile.
Din prevederile sus-menţionate se desprinde concluzia potrivit cu care: operatorul economic are
dreptul de a declara confidenţiale informaţiile/părţi din informaţii din cadrul propunerii tehnice
şi/sau financiare, dar are şi obligația de a justifica caracterul confidenţial al acestora. Pe cale de
consecinţă, în măsura în care sunt îndeplinite cerinţele mai sus precizate, autoritatea contractantă
are obligaţia de a garanta confidenţialitatea respectivelor informaţii faţă de terţi.
În speţă, se observă că, la depunerea ofertelor, S.C. D. SRL a declarat că oferta financiară, oferta
tehnică şi răspunsurile la solicitările de clarificări au caracter confidenţial, aducând ca argumente
faptul că ofertele cuprind informaţii cu privire la strategia sa de ofertare, cuprind informaţii privind
procedurile de lucru utilizate, modul propriu de îndeplinire a cerinţelor caietului de sarcini, dotări,
licenţe/avize, reprezintă know-how-ul societăţii asupra cărora are drept de proprietate intelectuală,
că în cadrul societăţii, începând cu data de 16.01.2017 a fost implementată norma 023 în
conformitate cu prevederile Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu, că
are creată o structură de securitate destinată protecţiei informaţiilor clasificate, nivel secret de
serviciu, iar documentaţiile tehnică şi financiară aferente ofertelor se regăsesc în lista de informaţii
clasificate secret de serviciu avizate de Direcţia Judeţeană de Informaţii din cadrul SRI.
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Curtea subliniază că transparenţa în procesul de achiziţie publică – principiu invocat de petentă –
nu poate fi aplicat de plano, aceasta urmând a fi pusă în echilibru cu asigurarea şi menţinerea unei
concurenţe loiale între agenţii economici care operează pe acelaşi segment de activităţi economice
şi cu protecţia intereselor legitime ale operatorilor economici, evaluări pe care autoritatea
contractantă le-a făcut în mod corect, având la bază justificările rezonabile aduse de S.C. D. SRL.
De altfel, Curtea observă că şi petenta a beneficiat de acelaşi tratament, urmare a declaraţiei sale
privind asigurarea confidenţialităţii informaţiilor cuprinse în oferta sa.
l) O altă critică formulată de petenta S.C. B. SRL vizează faptul că în ofertele tehnică şi financiară
depuse de S.C. D. SRL nu se regăseşte „şeful de tură” şi respectiv cheltuielile alocate salarizării
acestuia.
Curtea constată că – în integralitatea lor – criticile sunt identice cu cele formulate de petentă la
adresa ofertei depuse de S.C. A.SRL şi respectiv S.C. C. SRL, faţă de care a formulat răspunsurile
prezentate în secţiunea B lit.e) şi j) din prezentele considerente, răspunsuri pe care le reiterează faţă
de critica formulată.
Concluzionând, Curtea va admite – în parte – plângerile formulate, va modifica – în parte – decizia
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în sensul în care va dispune obligarea autorităţii
contractante la reanalizarea ofertei S.C. A.SRL în conformitate cu normele legale şi cu
considerentele prezentei Decizii şi dezvoltate la pct.B lit.b) şi d).
Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

4. Efectele anulării dispoziţiilor cuprinse în Ordinul OMADR nr. 2425/2015 asupra valabilităţii
procesului-verbal de constatare a neregulilor.
Rezumat:
Soluţia a fost întemeiată pe dispoziţiile Cap. IV pct. IV 6 din Ordinul OMADR nr. 2425/2015 care
stipulează că” în cadrul controlului pe teren, se vor verifica datele contabile pe ultimii trei ani,
respectiv venitul mediu realizat pentru cultura calamitată (producţia medie/ha/cultură x preţul
mediu/cultură) pentru 2012, 2013 şi 2014 care se va compara cu cel al anului 2015 pentru cultura
calamitată (prod. medie/ha x preţ 2015). Diferenţa dintre acestea reprezintă pierderea de venit per
ha. Valoarea ajutorului de stat nu trebuie să depăşească rezultatul înmulţirii dintre: pierderea de
venit per ha (calculată conform modelului precizat) şi suprafaţa (ha) calamitată pentru care s-a
calculat ajutorul de stat în anul 2015”.Aceste dispoziţii legale au constituit și temeiul de drept al
actelor contestate.
Dispoziţiile legale învederate au fost însă anulate printr-o hotărâre judecătorească definitivă
pronunţată, reţinându-se în esenţă că ele contravin atât OUG nr. 45/2015, act cu forţă juridică
superioară cât și dispoziţiilor dreptului comunitar.
Potrivit art.23 din Legea nr.554/2004, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care sa anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au
putere numai pentru viitor, astfel fiind afectată valabilitatea procesului- verbal de constatare a
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
(Decizia nr. 7 din 11 ianuarie 2021, dosar nr. 2560/40/2017)
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Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal în data de 29.05.2017, reclamanta SC A. SRL, în contradictoriu cu pârâta
A.P.I.A. – Centrul Judeţean, a solicitat anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de
stabilire a creanţelor bugetare nr. 1585 din data de 03.02.2017, privind cererea de solicitare a
ajutorului de stat nr. 980 din 02.12.2015, precum şi a deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. 2954
din data de 10.04.2017.
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.
Prin sentinţa nr.2015 din 20 decembrie 2017 Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal a respins, ca neîntemeiată, acţiunea.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate.
În motivare, a considerat că hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a
normelor de drept material, caz de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă,
respectiv normele prevăzute de art. 5 alin. 1 şi art. 11 din O.U.G. nr. 45/2015, art. 78 şi art. 81 alin.
1 din Legea nr. 24/2000, precum şi capitolul IV pct.lV.6 din Ordinul M.A.D.R. nr. 2425/26.11.2015.
A invocat următoarele aspecte :
1. Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 1585 din data
de 03.02.2017, precum şi Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 2954 din data de 10.04.2017 sunt
nelegale, în condiţiile în care potrivit art. 5 alin. 1 din O.U.G. 45/2015 în baza căreia s-a depus
cererea de acordare a ajutorului, modul de calcul al pierderilor suferite de către recurentă s-a făcut
prin raportarea datelor statistice pentru perioada anilor 2012 -2014, în funcţie de datele contabile ale
solicitantului din anul 2015, iar controlul s-a efectuat în baza O.M.A.D.R. nr. 2425/2015, care
prevede o altă modalitate de calcul, nelegală, contrară celei în baza căreia a fost formulată cererea
de ajutor financiar.
A arătat că recurenta a depus cererea de acordare a ajutorului la data de 2.12.2015, în baza
prevederilor OUG nr.45/2015, care stabileşte la art.5 alin.1 faptul că ”pentru pierderile de venit, se
utilizează datele publicate de Institutul Naţional de Statistică, de cercetarea statistică, precum şi
datele operative ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR,
pe fiecare cultură dintre cele prevăzute la art. 4, prin utilizarea producţiei medii pe anii 2012, 2013
şi 2014, precum şi a preţului mediu din aceeaşi perioadă, conform prevederilor pct. 361 lit. a)
secţiunea 1.2.1.2 din Orientările UE”; că modul de calcul al pierderilor suferite de către recurentă
se face prin raportarea datelor statistice pentru perioada anilor 2012-2014, în funcţie de datele
contabile ale solicitantului din anul 2015, aspect întărit şi de menţiunea inserată în Anexa 2 la
ordonanţă, unde în formularul ”Declaraţii şi angajamente” se instituie obligaţia solicitantului de a
prezenta organelor de control doar documentele contabile aferente anului 2015; că în niciunul dintre
documentele aferente cererii de acordare a ajutoarelor completate şi depuse de recurentă, nu se face
referire la respectarea dispoziţiilor O.M.A.D.R. nr. 2425/2015, ci pe cele ale O.U.G. nr. 45/2015.
Or, la controlul efectuat asupra cererii formulate de către recurentă, A.P.I.A. a făcut aplicarea
O.M.A.D.R. nr. 2425/2015, ordin care deşi a fost emis în temeiul art. 11 alin. 4 din OUG nr. 45/2015
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de
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fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie - septembrie 2015, nu respectă
subordonarea faţă de actele de nivel superior impusă unei norme de aplicare prin art. 81 alin. 1 din
Legea nr. 24/2000 şi nici sfera reglementării prevăzută de art.78 din Legea nr.24/2000.
Aşadar, O.M.A.D.R. nr. 2425/2015 a modificat modul de calcul al pierderilor suferite de beneficiari
stabilit prin O.U.G. nr. 45/2015, care permite analizarea acestora doar prin prisma unor indicatori
obiectivi, respectiv cei statistici, neputând fi pus în aplicare şi sub aspectul faptului că adaugă
nepermis la lege, OUG nr.45/2015 având o forţă superioară.
Or, în speţă, tocmai prin aplicarea O.M.A.D.R. nr. 2425/2015 la calculul pierderilor de venit s-a
reţinut că fermierul nu înregistrează pierdere de venit şi s-a emis Procesul-verbal de constatare a
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
Astfel, din analiza calculului venitului mediu 2012 - 2015 şi al pierderii de venit realizată în cauză
de către A.P.I.A., rezultă că nu s-au luat în calcul datele statistice astfel cum prevede art. 5 alin. 1
din O.U.G. 45/2015, ci s-au utilizat datele contabile ale societăţii, un asemenea mod de calcul fiind
unul eronat ce nu poate întemeia emiterea unui proces-verbal de constatare a neregulilor şi de
stabilire a creanţelor bugetare.
De altfel, O.M.A.D.R. nr. 2425/2015, act administrativ cu caracter normativ, a fost anulat în parte,
în ceea ce priveşte capitolul IV pct.lV.6 care prezintă relevanţă în cauză, prin sentinţa
nr.201/06.12.2017 a Curţii de Apel Piteşti, pronunţată în dosarul nr. 418/46/2017.
2. Formula de calcul a pierderilor de profit nu este în concordanţă cu dispoziţiile OUG nr.45/2015,
precum şi cu Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier
şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020.
A invocat pct.358 din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele
agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, în cuprinsul căruia se face referire
la înmulţirea cantităţii anuale medii şi nu la înmulţirea cantităţilor anuale medii, astfel cum lasă să
se înţeleagă prima instanţă, iar reperul ”hectar" la care face referire aceasta nu se regăseşte în aceste
Orientări.
A susţinut că din interpretarea dispoziţiilor art.5 alin.1 din OUG nr.45/2015 şi pct.358 din
Orientările Uniunii Europene, rezultă că atunci când se vorbeşte despre producţii medii, în fapt se
referă la media cantităţilor totale produse pe parcursul celor trei ani anteriori anului calamitat,
precum şi la cantitatea totală produsă în anul calamitat, iar nu prin raportare la reperul ”hectar", după
cum reţine prima instanţă; că aceasta s-a dorit prin instituirea acestor măsuri rezultă cu claritate din
Orientările UE, unde se vorbeşte despre cantităţi produse la pct. 358 pct. a) şi nu despre cantitate
medie pe suprafaţă - hectar în speţă; că în speţă s-a calculat o producţie pe hectar, care a fost
înmulţită cu preţul mediu, modalitate de calcul eronată din punctul său de vedere; că elementul
principal vizat de OUG nr.45/2015 - veniturile agricultorilor, venituri care se calculează prin
înmulţirea producţiei cu preţul mediu.
A precizat că în cauză, în baza de calcul au fost incluse şi suprafeţele de teren, suprafeţe care
fluctuează de la an la an, în funcţie de suprafaţa totală care poate fi arendată/achiziţionată de
agricultori; că în anul 2015 au fost cultivate cele mai mari suprafeţe de teren, iar includerea acestora
în baza de calcul a condus la obţinerea unor numere mai mari pentru anul calamitat decât în anii
precedenţi, însă deşi au fost suprafeţe mai mari de teren, acestea au fost calamitate în mare măsură
şi producţia a fost mică.
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A apreciat că venitul mediu se obţine în urma înmulţirii producţiei totale cu preţul mediu
obţinut, aceasta fiind şi optica legiuitorului naţional şi european, iar prin introducerea în baza de
calcul a suprafeţelor de teren şi calcularea unei producţii medii pe suprafaţa de teren se obţin
rezultate diferite, fiind încălcată voinţa legiuitorului.
A solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii recurate şi în rejudecare, admiterea acţiunii
astfel cum a fost formulată, în sensul anulării Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de
stabilire a creanţelor bugetare nr.1585 din 3.02.2017 privind cererea de solicitare a ajutorului de stat
nr.980 din 2.12.2015, precum şi a Deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. 2954 din data de
10.04.2017, ambele emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean.
Prin întâmpinare, intimata a invocat excepţiile tardivităţii şi nulităţii cererii de recurs,
excepţii asupra cărora instanţa s-a pronunţat prin încheierea de şedinţă din data de 11.09.2018.
Pe fond, a apreciat că recursul declarat nu este întemeiat, dat fiind că recurentei îi sunt aplicabile cu
totul atât dispoziţiile OMADR 2425/2015 cât şi ale OUG nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic, acte normative
care se completează unul cu altul.
A considerat că atât Procesul-verbal de control pe teren nr. 11623/22.12,2016, cât şi
Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 1585/ 03.02.2017
au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare - OUG 45/2015 cu modificările şi
completările ulterioare şi OMADR 2425/2015.
Cu privire la eventuala obligare a intimatei A.P.I.A. la plata cheltuielilor de judecată, a
solicitat respingerea cererii şi în subsidiar, cenzurarea acestora, întrucât A.P.I.A. este o instituţie
publică finanţată de la bugetul de stat şi este nelegitim ca resursele financiare ale statului să fie
folosite pentru plata onorariilor avocaţilor sau pentru plata cheltuielilor de judecată, astfel că bugetul
A.P.I.A. nu prevede sume care să aibă astfel de destinaţii.
Totodată, dacă pe parcursul procesului reclamanta va solicita acordarea de daune morale sau
achitarea unor dobânzi legale, în condiţiile în care se va constata că actul administrativ dedus
judecăţii respectă dispoziţiile legale aplicabile în raport cu data depunerii cererii de plată, fiind
conform legislaţiei, actul administrativ nu poate fi considerat susceptibil să producă o vătămare unui
drept sau interes legitim, vătămare concretizată în producerea unui prejudiciu.
Recursul formulat este întemeiat.
Prima instanţă și-a întemeiat soluţia pe dispoziţiile Cap. IV pct. IV 6 din Ordinul OMADR nr.
2425/2015 care stipulează că” în cadrul controlului pe teren, se vor verifica datele contabile pe
ultimii trei ani, respectiv venitul mediu realizat pentru cultura calamitată (producţia
medie/ha/cultură x preţul mediu/cultură) pentru 2012, 2013 şi 2014 care se va compara cu cel al
anului 2015 pentru cultura calamitată (prod. medie/ha x preţ 2015). Diferenţa dintre acestea
reprezintă pierderea de venit per ha. Valoarea ajutorului de stat nu trebuie să depăşească rezultatul
înmulţirii dintre: pierderea de venit per ha (calculată conform modelului precizat) şi suprafaţa (ha)
calamitată pentru care s-a calculat ajutorul de stat în anul 2015”. Aceste dispoziţii legale au constituit
și temeiul de drept al actelor contestate.
Dispoziţiile legale învederate au fost însă anulate printr-o hotărâre judecătorească definitivă
pronunţată în dosarul nr. 418/46/2017, reţinându-se în esenţă că ele contravin atât OUG nr. 45/2015,
act cu forţă juridică superioară cât și dispoziţiilor dreptului comunitar.
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Potrivit art.23 din Legea nr.554/2004, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care sa anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au
putere numai pentru viitor.
De asemenea, prin Decizia nr. 10/11.05.2015 a ÎCCJ s-a statuat că dispoziţiile art. 23 din Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează
în sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un
act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor administrative individuale
emise în temeiul acestuia care, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul
instanţelor judecătoreşti.
În cuprinsul acestei decizii, ÎCCJ a reţinut următoarele :
“De asemenea, Înalta Curte are în vedere că soluţia contrară ar constitui o veritabilă încălcare a
dreptului de acces la o instanţă, în sensul art. 6§1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale, pentru că aceasta ar fi golită de conţinut, nemaiavând un caracter
efectiv din perspectiva persoanei vătămate de un act administrativ individual emis în temeiul unui
act administrativ cu caracter normativ, anulat într-o altă cauză.
Astfel, această persoană nu va putea solicita pe cale principală în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea
nr. 554/2004 anularea actului administrativ normativ deja anulat, pentru că i se va opune excepţia
lipsei de interes, şi nici nu va putea invoca excepţia de nelegalitate, câtă vreme art. 4 alin. (4) teza
întâi din aceeaşi lege7) exclude actele normative de la acest control de legalitate incidental.
Pe de altă parte, la aceeaşi concluzie se ajunge şi prin prisma puterii de lucru judecat8) a hotărârii
judecătoreşti irevocabile/definitive de anulare a unui act administrativ cu caracter normativ, a
cărei existenţă în realitatea juridică nu poate fi ignorată în cursul proceselor generate de aplicarea
prevederii normative anulate.
Imperativul asigurării unei jurisprudenţe unitare care să răspundă aşteptărilor legitime ale
justiţiabililor angrenaţi în proceduri judiciare legate de aplicarea aceluiaşi act administrativ cu
caracter normativ este, de asemenea, un argument de luat în seamă.”

5. Comunicarea informaţiilor de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001 în situaţia unor
cereri complexe
Rezumat:
Din probatoriul aflat la dosar rezultă că recurenta nu se află în situația unui refuz nejustificat de
comunicare a unor informații de interes public. Pârâta intimată a dat curs cererilor sale, fiindu-i
furnizate datele solicitate în forma deținută la nivelul instituției, care a manifestat interes și
disponibilitate pentru gestionarea problematicilor care intră în sfera sa de activitate.
Faptul ca recurenta nu a primit, așa cum a solicitat, un răspuns defalcat, nu echivalează cu un refuz
nejustificat de comunicare a unor informații de interes public din moment ce Legea nr. 544/2001
nu impune unei instituții să prelucreze informațiile deținute pentru a furniza celor interesați anumite
date, ci se referă doar la furnizarea informațiilor în format brut, respectiv în forma în care sunt
acestea deținute de instituție. Interpretarea contrară ar face ca furnizarea de informații să devină
mult prea împovărătoare pentru instituția publică, fără nicio justificare față de scopul pentru care
a fost reglementat liberul acces al cetățenilor la informațiile de interes public.
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(Decizia nr. 21 din 12 ianuarie 2021, dosar nr. 1790/86/2020)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secția de contencios administrativ
și fiscal la data de 17.06.2020, sub nr. .../86/2020, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul
Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună: 1.
Obligarea pârâtei la comunicarea informaţiilor de interes public pe care le-a solicitat prin cererea de
informaţii de interes public înregistrată sub nr. 323622 din 30.04.2020, precum şi prin cererea de
informaţii de interes public înregistrată sub nr. 323625 din 15.05.20202. Stabilirea unui termen în
care pârâta să îi comunice informaţiile de interes public solicitate. 3. Obligarea pârâtei la plata
cheltuielilor de judecată.
Prin întâmpinare pârâtul a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.
Prin sentinţa nr. 671 din 15 octombrie 2020, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta A. în contradictoriu
cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs A., criticând-o pentru
nelegalitate.
Motivându-şi recursul recurenta a arătat că prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava
a solicitat cerut, în contradictoriu cu intimatul-pârât, obligarea sa la comunicarea informaţiilor de
interes public pe care le-a solicitat prin cererea de informaţii de interes public înregistrată sub nr.
323622 din 30.04.2020, precum şi prin cererea de informaţii de interes public înregistrată sub nr.
323625 din 15.05.2020 şi stabilirea unui termen în care pârâtul să comunice informaţiile de interes
public solicitate.
A apreciat reclamanta că hotărârea instanţei de fond a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a
normelor de drept material (art. 488 alin. 1 pct.8 Cod procedură civilă), respectiv ale celor din Legea
nr.544/2001.
De asemenea, a apreciat recurenta că hotărârea trebuie casată întrucât nu cuprinde motivele pe care
se întemeiază (art. 488 alin. 1 pct. 6), instanţa de fond nu face deloc analiza situaţiei de fapt sau de
drept, ci face o simplă trimitere la dispoziţii legale care nu au aplicabilitate în cauză (art. 2 din OG
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi Legea 554/2004).
Hotărârea instanţei de fond face trimite la art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor şi art. 1, 2, 8 din Legea nr. 554/2004 - sugerând astfel că reclamantarecurentă a făcut o petiţie în baza OG nr. 27/2002 şi îşi întemeiază cererea de chemare în judecată
pe prevederile Legii 554/2004 cu privire la refuzul nejustificat.
Acţiunea a fost însă întemeiată pe prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţii de
interes public şi nu pe OG. 27/2002 la care recurenta-reclamantă nu a făcut nicicând referire în
cererea de chemare în judecată. De asemenea, Legea nr. 544/2001 este lege specială care nu instituie
obligaţia formulării unei plângeri prealabile înaintea formulării cererii de chemare în judecată,
aceasta fiind opţională. Astfel, art. 21 alin. (2) prevede că “împotriva refuzului prevăzut la alin. (1)
se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen
de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.ˮ
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Astfel, cu privire la scopul pentru care a fost instituită Legea nr. 544/2001, trebuie în primul rând
reţinut principiul enunţat de art. l, respectiv că “Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice
informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile
fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia
României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României”. În consecinţă, orice
interpretare potrivit căreia autorităţile şi instituţiile publice ar putea evita aplicarea acestui principiu
fundamental, al transparenţei, inclusiv prin evitarea realizării unor operaţiuni de prelucrare a
informaţiilor deţinute este contrară atât literei, cât şi spiritului legii. Accesul la informaţii de interes
public este un drept constituţional al oricărei persoane, iar nu o favoare acordată de instituţiile şi
autorităţile publice, în funcţie de cum înţeleg să îşi organizeze şi gestioneze informaţiile care privesc
sau rezultă din activitatea lor, cu mai multă sau mai puţină diligență sau bună-credinţă.
Prima condiţie care trebuia analizată în speţă potrivit Legii nr.544/2001 era dacă informaţiile
solicitate sunt informaţii de interes public. Instanţa de fond citează în acest sens dispoziţiile art.2
alin. 1 lit. b din Legea nr.544/2001, fără a analiza dacă informaţiile solicitate de recurenta-reclamant
se încadrează în această definiţie. Or cu evidenţă, ceea ce a solicitat reclamanta, informaţii statistice
despre sancţiunile contravenţionale aplicate de intimatul-pârât, priveşte şi rezultă din activitatea
acestuia.
Odată stabilit caracterul de informaţii de interes public, potrivit Legii nr.544/2001, instituţiile şi
autorităţile publice au obligaţia de a comunica informaţiile de interes public solicitate (art.7), putând
refuza în mod justificat comunicarea informaţiilor care privesc sau rezultă din activitatea lor numai
în situaţia în care informaţiile de interes public sunt exceptate de la comunicare în temeiul art. 12
din Legea nr.544/2001.
Printre excepţiile limitativ prevăzute de art. 12 din lege nu se regăseşte şi motivul că solicitarea de
informaţii necesită prelucrarea unor date existente sau că acestea nu sunt deţinute într-o anumită
formă. În acest context, trebuie subliniat că intimatul-pârât deţine informaţia în sine, ceea ce este
recunoscut implicit şi de către instanţa de fond, care se referă doar la forma în care este solicitată
informaţia.
Mai mult, aşa cum s-a arătat şi în acţiune, Legea nr.544/2001 este o lege a accesului la informaţii,
nu una a accesului la documente. Orice răspuns la o cerere de informaţii de interes public presupune
o prelucrare de informaţii, fapt care rezultă fără echivoc şi din dispoziţiile art.7 din Legea
nr.544/2001, care stabileşte un termen diferit de răspuns în cazul informaţiilor complexe solicitate.
În interpretarea instanţei de fond, accesul la informaţiile de interes public ar fi limitat nejustificat
foarte mult, dincolo de prevederile legale, deoarece numai informaţiile care se găsesc deja în
formatul solicitat şi care pot fi comunicate fără nicio prelucrare ar mai putea fi comunicate. Practic
termenul de 30 de zile prevăzut de art.7 nu ar mai fi necesar aproape niciodată.
La pronunţarea soluţiei, în lipsa unei analize în drept făcute, instanţa de fond a considerat, în lumina
definiţiei generale a refuzului nejustificat din art.2 alin.l lit. i) din Legea nr.554/2004, la care a făcut
trimitere, că nu este vorba de un refuz nejustificat. Însă în privinţa refuzului de a comunica informaţii
de interes public, primează dispoziţiile Legii nr.544/2001, care are caracter de lege specială. În
temeiul acesteia, refuz nejustificat de a comunica informaţii de interes public este orice refuz de a
comunica informaţii care privesc sau rezultă din activitatea autorităţii sau instituţiei publice
destinatare a cererii şi care nu sunt exceptate de la acces potrivit art. 12 din Legea nr.544/2001.
Regula este accesul la toate informaţiile de interes public, iar refuzul este excepţia de strictă
interpretare.
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De asemenea, trebuie remarcat că informaţiile solicitate puteau fi obţinute de intimatul-pârât pe baza
unor calcule simple (de exemplu, sancţiunile aplicate în mediul urban puteau fi identificate cu
uşurință operându-se o simplă scădere a valorilor aferente mediului rural din valorile totale la nivel
de judeţ) sau prin interogarea unor baze de date existente (care cu siguranţă există atâta vreme cât
intimatul-pârât ne-a putut pune la dispoziţie o parte din informaţii). În acest sens s-a indicat şi faptul
că alte instituţii au dat curs solicitărilor reclamantei. Informaţia solicitată se poate comunica în urma
unor operaţiuni mult mai simple decât analizarea, manual a numeroase procese-verbale. Mai mult,
potrivit art.4 din Legea nr.544/2001, intimatul-pârât este obligat de a avea un departament sau o
persoană desemnată pentru a da curs cererilor de informaţii de interes public, deci are deja resurse
alocate pentru aplicarea art.7 din Legea nr.544/2001.
Astfel, a arătat reclamanta că într-unul din litigiile iniţiate ca urmare a refuzurilor inspectoratelor de
poliţie de a răspunde cererilor de informaţii precum cele din prezenta cauză, pârâtul a şi executat
sentinţa ce i-a fost favorabilă, în termen de 30 de zile de la pronunţarea soluţiei de primă instanţă,
de către Tribunalul Olt, în dosarul nr. 797/14/2020, astfel cum rezultă din înscrisul anexat, ce i-a
fost comunicat prin e-mail la 22.10.2020.
Comunicarea acestui răspuns dovedeşte încă o dată că nu există nicio piedică de natură legală de a
comunica informaţii care presupun operaţiuni de prelucrare rezonabile, posibile în termenul maxim
de 30 de zile prevăzut de lege. De altfel, trebuie remarcat că în speţa de faţă, pârâtul (Inspectoratul
Judeţean Olt) nici măcar nu a uzat de termenul de 30 de zile, ceea ce arată că din start pur şi simplu
nu a dorit să comunice informaţiile solicitate. O astfel de atitudine este contrară atât literei cât şi
spiritului Legii nr.544/2001, care stabileşte în art. l că accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice
informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre
persoane şi autorităţile publice.
De asemenea, a arătat reclamanta că şi în alt litigiu, cu acelaşi obiect, iniţiat împotriva IPJ Mehedinţi,
în care sentinţa nr.498/09.07.2020 a Tribunalului Mehedinţi, pronunţată în dosarul nr.
1347/101/20202, a rămas definitivă prin respingerea recursului la 13.10.2020, informaţiile i-au fost
comunicate reclamantei, astfel cum rezultă din înscrisul ataşat. Aceasta demonstrează încă o dată că
informaţiile solicitate sunt deţinute de inspectoratele de poliţie şi pot fi identificate şi comunicate în
cel mult 30 de zile.
În consecinţă, atât timp cât informaţii solicitate se încadrează în definiţia informaţiilor de interes
public, adică rezultă sau privesc activitatea intimatului-pârât, şi în cauză nu a fost reţinută
aplicabilitatea vreunei excepţii prevăzute de art. 12 din Legea nr.544/2001, soluţia legală şi
temeinică ce se impunea era de admitere a acţiunii.
În acest context, a menționat reclamanta că a adresat cereri de informaţii cu conţinut identic celor
ce fac obiectul prezentului litigiu tuturor inspectoratelor judeţene de poliţie şi, în urma răspunsurilor
incomplete, le-a acţionat pe toate în judecată. Până în prezent au fost soluţionate în primă instanţă
35 dintre aceste dosare: în 17 acţiunea a fost admisă, în alte 16 acţiunea a fost respinsă, iar în alte
două acţiunea a fost admisă în parte. Rezultă că, departe de a fi tranşată, chestiunea de drept ce a
fost pusă în discuţie prin cererea de recurs din prezentul dosar primeşte interpretări contrare, inclusiv
din partea unor tribunale din raza aceloraşi curţi de apel şi este una de actualitate.
În concluzie, pentru motivele mai sus arătate, a solicitat reclamanta admiterea recursului, casarea
hotărârii atacate şi, pe cale de consecinţă, admiterea acţiunii astfel cum fost formulată.
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Prin întâmpinarea depusă la data de 15 decembrie 2020 intimatul a arătat că la data de
28.04.2020, la nivelul I.P.J. B. s-a primit pe adresa de e-mail o cerere formulată în baza Legii nr.
544/2001 de către A. prin care solicita date privind sancţiunile contravenţionale aplicate de către
I.P.J. pe perioada stării de urgenţă. Solicitarea a fost înregistrată cu nr. 323.622/30.04.2020. Ulterior,
la data de 14.05.2020 A. a formulat o nouă cerere prin care solicita diferenţiat numărul sancţiunilor
contravenţionale prin care s-a dispus măsura avertismentului, această cerere fiind înregistrată la
nivelul IPJ cu nr. 323.625/15.05.2020. Ambele cereri au fost rezoluţionate spre soluţionare
responsabilului cu Legea nr. 544/2001 din cadrul I.P.J.
Pentru soluţionarea celor două cereri au fost utilizate bazele de date aflate la dispoziţia I.P.J.
Centrul Operaţional, aceste date făcând obiectul unor raportări zilnice către forurile superioare.
Toate datele aflate la dispoziţie au fost transmise în mod obiectiv către solicitant şi în
termenele impuse de lege.
Astfel, prin adresa nr. 323.622/07.05.2020 s-a răspuns la prima solicitare în sensul că în
perioada 15-31 martie a.c. la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean au fost aplicate 1065
sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 1.986.723 de lei, potrivit ordonanţelor militare
aflate în vigoare, pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină, pentru fapte de natură
economică şi alte contravenţii în context.
În perioada 1-14 aprilie a.c. au fost aplicate alte 2052 sancţiuni contravenţionale, cu amenzi
în valoare de 5.022.900 de lei, pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină, pentru fapte de
natură economică şi alte contravenţii în context.
De asemenea, în perioada 15-21 aprilie a.c. la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean au
fost aplicate alte 580 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 1.171.880 de lei, potrivit
ordonanţelor militare aflate în vigoare, pentru nerespectarea interdicţiilor privind deplasarea liberă,
pentru fapte de natură economică şi alte contravenţii în context.
Totodată, s-a făcut precizarea că Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte obligaţia autorităţilor/ instituţiilor
publice de a pune la dispoziţie informaţiile existente în materialitatea lor şi nu aceea de a prelucra
anumite date pentru a obţine ca produs final informaţiile în forma solicitată.
În acest sens, a fost invocată şi Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 2495/2009.
Având în vedere aceste aspecte s-a comunicat petentului că nu este posibilă comunicarea
datelor solicitate departajat pe locul în care au fost aplicate, respectiv în mediul rural sau urban.
Totodată, prin răspunsul cu nr. 323.625/16.05.2020 s-a comunicat petentului că cele 3697
sancţiuni contravenţionale aplicate în perioada 15 martie - 21 aprilie cuprind atât sancţiunile
pecuniare cât şi cele cu măsura avertismentului, criteriile de centralizare electronică nefăcând
distincţie între categoriile de sancţiuni diferenţiat în funcţie de cuantumul acestora, ci doar în referire
la natura abaterii sancţionate.
Recurentului i-au fost furnizate prin răspunsurile înaintate datele solicitate în forma deţinută
la nivelul instituţiei pârâte, fiind respectate toate termenele legale, instituţia manifestând
disponibilitate şi interes pentru gestionarea problematicilor care intră în sfera sa de activitate.
De asemenea recurentul nu a făcut dovada interesului public în altă formă decât cea
comunicată de pârât, locul săvârşirii faptelor se consemnează în procesele verbale contravenţie acte
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de constatare care după expirarea termenului, dacă nu a fost achitată amenda, se înaintează în debit
organului fiscal competent, astfel că nici nu ave de unde culege aceste informaţii, poliţiştii acţionând
atât în mediul rural cât şi în mediul urban în funcţie de necesarul de forţe şi personalul aflat la
dispoziţie.
A considerat pârâtul că sentinţa este legală şi temeinică, dată în baza probatoriului
administrat, astfel că prin pronunţarea unei hotărâri aşa cum solicită petentul, ar face imposibilă
executarea ei şi comunicarea exactă a informaţiilor solicitate.
Pe cale de consecinţă, a solicitat pârâtul respingerea recursului ca neîntemeiat şi menţinerea
sentinţei atacate ca fiind legală şi temeinică, iar la pronunţare instanța să aibă în vedere şi apărările
formulate în faţa instanţei de fond.
Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 5 ianuarie 2021 reclamanta a solicitat
respingerea apărărilor formulate de intimatul-pârât prin întâmpinare, precum şi admiterea recursului
astfel cum a fost formulat.
Analizând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 pct. 6 și 8 C.p.c,
Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:
Sub un prim aspect, recurenta critică sentința de fond pentru lipsa de motivare prin raportare
la dispozițiile art. 488 pct. 6 C.p.c. care prevăd că 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”. Or, tribunalul a grupat apărările reclamantei și a expus
succint considerentul pentru care a respins cererea, anume că pârâtul a comunicat informațiile de
interes public solicitate. Prin urmare, deoarece hotărârea a cuprins argumentul decisiv, motivul de
casare nu este dat.
În ceea ce privește motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C.p.c., recurenta a invocat
faptul că în privința refuzului de a comunica informații de interes public primează dispozițiile Legii
544/2001, care are caracter de lege specială și în temeiul căreia este refuz nejustificat de a comunica
informații de interes public orice refuz de a comunica informații care privesc sau care rezultă din
activitatea autorității sau instituției publice destinatare a cererii și care nu sunt exceptate de la acces
potrivit art. 12 din Legea 544/2001.
Contrar apărărilor formulate, Curtea reține, din probatoriul aflat la dosar, că recurenta nu se
află în situația unui refuz nejustificat de comunicare a unor informații de interes public. Pârâta
intimată a dat curs cererilor sale, fiindu-i furnizate datele solicitate în forma deținută la nivelul
instituției, care a manifestat interes și disponibilitate pentru gestionarea problematicilor care intră în
sfera sa de activitate.
Faptul ca recurenta nu a primit, așa cum a solicitat, un răspuns defalcat, nu echivalează cu
un refuz nejustificat de comunicare a unor informații de interes public din moment ce Legea nr.
544/2001 nu impune unei instituții să prelucreze informațiile deținute pentru a furniza celor
interesați anumite date, ci se referă doar la furnizarea informațiilor în format brut, respectiv în forma
în care sunt acestea deținute de instituție. Interpretarea contrară ar face ca furnizarea de informații
să devină mult prea împovărătoare pentru instituția publică, fără nicio justificare față de scopul
pentru care a fost reglementat liberul acces al cetățenilor la informațiile de interes public.
Față de cele ce preced, cum pentru a se reține un motiv nejustificat de comunicare a
informațiilor de interes public solicitate se impune a se constata o atitudine arbitrară a autorității și
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cum reclamanta a primit informațiile pretinse, nemulțumirea sa vizând forma neprelucrată de
comunicare a acestora, Curtea constată că recursul este nefondat, urmând a fi respins ca atare.

6. Inadmisibilitate. Acţiune promovată în temeiul Legii contenciosului administrativ,
având ca obiect obligarea la încadrare cu contract individual de muncă.
Rezumat:
Conform art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 „persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege
sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit
la plângerea prealabilă, sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1)
lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în
tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale.
De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat
într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat
de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni
administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.”
Astfel, pentru a fi aplicabile aceste dispoziții legale, este necesar ca atingerea dreptului pretins a fi
încălcat să se realizeze printr-un act administrativ. Or, refuzul de încheiere a contractului
individual de muncă nu poate fi cenzurat pe calea contenciosului administrativ, acest contract
nefiind un act administrativ.
(Decizia nr. 117 din 8 martie 2021, dosar nr. 2094/40/2019*)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal la data de 24.03.2020 sub nr. ../40/2019*, reclamantele A. şi B. au solicitat în contradictoriu
cu pârâta Primăria Comunei C., obligarea pârâtei la încadrarea cu contract individual de muncă în
funcţia de asistent personal a reclamantei A. pentru persoana cu handicap grav, respectiv reclamanta
B., începând cu data înregistrării cererii depuse în acest sens la Primăria comunei C., respectiv
20.09.2019; obligarea pârâtei la plata salariului corespunzător contractului individual de muncă în
funcţia de asistent personal, cu efect retroactiv, de la data formulării solicitării, respectiv 20.09.2019;
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 233 din 09.07.2020, Tribunalul Botoşani - Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal a respins acţiunea formulată de reclamantele A. şi B. în contradictoriu cu
pârâta Primăria Comunei C., ca inadmisibilă.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamantele, solicitând admiterea recursului şi
casarea hotărârii primei instanţe.
Au arătat că, în drept, îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art. 498 alin. 1 raportat la art.
488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, respectiv greşita aplicare a normelor de drept material. Cu
privire la admisibilitatea cererii şi pe fondul acesteia invocă dispoziţiile art. 4, 5, 6, 7 , 9, 31, 33, 35,
36, 39 şi 40 din Legea nr. 448/2006.
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Reclamantele recurente susţin că, în fapt conform dispoziţiilor legale anterior invocate,
autoritatea publică competentă, în cazul de faţă Primăria com. C., are obligaţia să asigure
fructificarea drepturilor recunoscute de lege persoanelor încadrate în grad de handicap, inclusiv sub
forma încheierii unui contract individual de muncă pentru asistentul personal, conform art. 35, 36,
în maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii. Precizează că dreptul în sine nu poate fi contestat atât
timp cât reclamanta apelanta B. beneficiază de încadrare în grad de handicap cu însoțitor,
nerevizuibil. Apreciază că, prin hotărârea recurată, instanţa de fond nu a analizat fondul cauzei, ci a
respins cererea ca inadmisibilă, pe considerentul că art. 2 lit. o şi art. 8 alin. 1 din Legea 554/2004
condiționează existenta raportului administrativ de existenţa unei vătămări produse printr-un act
administrativ, iar contractul individual de muncă nu este un act administrativ. Consideră că
problema care se pune în cauza de faţă constă în clasificarea raportului juridic născut prin efectul
art. 35 şi 36 din Legea 448/2006, respectiv dacă litigiul prin care se urmăreşte fructificarea acestui
drept intra sub jurisdicţia dreptului muncii sau dacă el este un litigiu de contencios administrativ.
Susţine că este de necontestat faptul că, conform art. 39 alin. 2 din Legea nr. 448/2006, modalitățile
şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă al asistentului
personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 deoarece drepturile şi obligaţiile părţilor
sunt cele specifice unui raport de muncă, iar forma contractului va fi cea specifică unui contract de
muncă. Învederează că speţa de faţă este atipică deoarece încheierea contractului individual de
muncă nu este lăsată la latitudinea părţilor, ci aceasta are un caracter imperativ, derivat din art. 35
si 36 din Legea 448/2006 care instituie în sarcina autorităţii publice obligaţia încheierii acestui
contract. Contrar celor susţinute la finalul considerentelor sentinţei recurate, voinţa autorităţii
publice este substituită de legiuitor, care instituie obligaţia imperativă de încheiere a contractului,
dacă celelalte condiţii cerute de lege sunt îndeplinite, indiferent de voinţa autorităţii publice în cauză.
Arată că noţiunea de "act administrativ" avută în vedere de art. 2 lit. o din legea contenciosului
administrativ nu trebuie înțeleasă în sensul restrâns de înscris şi nu are în vedere înscrisul care
urmează a fi încheiat ca urmare a exercitării obligaţiei legale, ci se referă la raportul juridic de natură
legală premergător încheierii contractului, în virtutea căruia autoritatea publică are obligaţia de a
încheia contractul, iar reclamanţii au dreptul legitim de a pretinde încheierea acestui contract. Susţin
că abia după epuizarea acestui raport juridic, care este de contencios administrativ, urmează întradevăr a se încheia un contract de muncă ce este reglementat de Legea nr. 53/2004. Învederează că
obligaţia autorităţii publice de a încheia contractul este de natură legală şi este corespondentă unui
interes legitim al reclamantelor apelante, făcând parte din sfera raporturilor juridice de drept
administrativ, litigiul de faţă fiind deci de natura contencios administrativă şi nu un litigiu de muncă.
Precizează că abia după recunoaşterea dreptului/obligaţiei de încheiere a contractului individual de
munca, urmează într-adevăr să se nască un raport de dreptul muncii care este guvernat de legislaţia
specifică.
În concluzie, aprceiază că excepţia inadmisibilității trebuia respinsă ca nefondată şi cauza
trebuia soluţionată pe fond, soluţia legală din recurs fiind aceea de casare a sentinţei recurate în
temeiul art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, ca urmare a aplicării greşite în cauza a normelor
de drept reglementate de art. 35 si 36 din Legea 448/2006 şi a art. 2 lit. o si art. 8 alin. 1 din Legea
554/2004.
Pe fondul cererii, solicită sa se aibă în vedere atât argumentele din cererea iniţială, cât şi
motivarea în drept a recursului, din care rezultă faptul că, beneficiind de încadrare în grad de
handicap grav cu asistent personal prin certificatul nr. 4430/03.09.2019, B. are dreptul de a beneficia
de asistent personal angajat prin contract individual de muncă, iar autoritatea publică are obligaţia
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de a încheia acest contract cu persoana aflată în gradul de rudenie prevăzut de art. 36 lit. e (A. fiind
fiica persoanei în nevoie) şi care îndeplineşte celelalte condiţii cerute de art. 36 din Legea nr.
448/2006. Menţionează că, indiferent de susţinerile părţilor, după calificarea raportului juridic ca
fiind unul de dreptul muncii, instanţa de fond avea obligaţia de a trimite cauza spre competentă
soluţionare Secţiei I-a Civilă din cadrul Tribunalului Botoşani, spre competentă soluţionare în
complet specializat de litigii de muncă, respingerea ca inadmisibilă fiind expresia unei judecăți
formale, ce a evitat atingerea fondului cauzei.
Intimata pârâtă Primăria Comunei C. a formulat întâmpinare solicitând respingerea
recursului ca neîntemeiat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind temeinică şi legală.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a motivelor
de recurs formulate, Curtea constată recursul ca fiind neîntemeiat.
Prin cererea de recurs s-a invocat că în mod greșit prima instanță nu a analizat fondul cauzei
și a respins cererea ca inadmisibilă, reţinând că art. 2 lit. o) și art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004
condiționează existența raportului administrativ de existența unei vătămări produse printr-un act
administrativ, iar contractul individual de muncă nu este un act administrativ.
Contrar celor susținute de către recurente, Curtea observă că prin cererea de chemare în
judecată acestea au solicitat „obligarea pârâtei la încadrarea cu contract individual de muncă în
funcția de asistent personal” și „obligarea la plata salariului corespunzător contractului individual
de muncă în funcția de asistent personal, cu efect retroactiv (...)”. Raportat la petitul acțiunii, Curtea
constată că recurentele solicită protejarea unui drept ce este reglementat de legislația muncii,
criticând refuzul instituției de încheiere a contractului individual de muncă.
Potrivit art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004 reprezintă „refuz nejustificat de a soluționa o
cerere, exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane;
este asimilată refuzului nejustificat și nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare
a soluționării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile.”
De asemenea, conform art. 2 lit. o) din Legea nr. 554/2004 prin drept vătămat se înțelege
„orice drept prevăzut de Constituție, de lege sau de alt act normativ, căruia i se aduce atingere printrun act administrativ.”
Prin act administrativ se înțelege actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis
de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a
executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.
Conform art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 „persoana vătămată într-un drept recunoscut
de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul
primit la plângerea prealabilă, sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin.
(1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în
tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De
asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat întrun drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de
soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni
administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.”
Astfel, pentru a fi aplicabile aceste dispoziții legale, este necesar ca atingerea dreptului
pretins a fi încălcat să se realizeze printr-un act administrativ.
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Curtea constată că refuzul de încheiere a contractului individual de muncă nu poate fi
cenzurat pe calea contenciosului administrativ, acest contract nefiind un act administrativ.
Astfel cum în mod corect a reţinut prima instanţă, reclamantele au solicitat obligarea pârâtei
la încheierea unui contract de muncă, act juridic civil care nu implică exercitarea autorităţii publice
(„în regim de putere publică”), ceea ce imprimă şi prezentei acţiuni natura juridică civilă, de litigiu
de jurisdicţia muncii.
În aceste condiții, în mod corect instanța de fond a admis excepția inadmisibilității și a
respins acțiunea ca inadmisibilă.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 496 alin. 1 raportat la art. 488 alin. 1 pct. 8
din Codul de procedură civilă – Legea nr. 134/2010 , art. 2 şi 8 din Legea nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ şi art. 266 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, reținând că nu există
motive de casare de ordine publică pe care instanța să le poată invoca din oficiu, instanţa va respinge
ca nefondat recursul reclamantelor.

7. Acordarea dreptului de a beneficia în mod gratuit de echipamente specifice misiunii de
inspecţie/activităţi de investigare socială prevăzut de art. 8 din OUG nr. 82/2016, în limita
fondurilor bugetare.
Rezumat:
Art. 8 lit. f din OUG nr. 82/2016 instituie în favoarea reclamanţilor dreptul de a beneficia în mod
gratuit de echipamente specifice misiunii de inspecţie/activităţii de investigare socială, prevăzute
de statut. Acelaşi text normativ prevede însă că elementele care compun echipamentul specific şi
condiţiile de utilizare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției
sociale.
Art. 6 din Ordinul nr. 963/2017 emis de către MMJS prevede că asigurarea echipamentului specific
pentru inspectorii sociali se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual prin legea
bugetului de stat, dar nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Deși recurenții pretind că dreptul invocat este un drept pur și simplu neafectat de vreo condiție, din
cuprinsul dispoziției legale învederate rezultă cu claritate că acordarea lui este subsumată condiției
cuprinderii în bugetul anual al instituției, condiție care nu este dată în cauză. Termenul de un an
despre care face vorbire art. 6 din Ordinul nr. 963/2017 nu exclude condiția existenței sumelor
necesare în bugetul anual al instituției, din formularea textului de lege rezultând că acordarea
drepturilor pretinse depinde în continuare de existența sumelor de bani aferente în bugetul anual
al instituției. Instanța de judecată nu se poate substitui atribuțiilor administrative ale instituției
pârâte referitoare la organizarea bugetului anual de venituri și cheltuieli.
(Decizia nr. 129 din 8 martie 2021, dosar nr. 2322/86/2020)

Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal la
data de 31.07.2020 şi înregistrată sub numărul ../86/2020, reclamanţii .... în contradictoriu cu pârâta
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Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa
să se dispună obligarea pârâtei la stabilirea, acordarea şi achitarea în favoarea fiecărui reclamant a
contravalorii drepturilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. f) OUG 82/2016, rap. la art. 3 alin. 1 lit. a) şi
alin. 2 Ordinul 963/2017 din 04.07.2017 a MMJS, pentru perioada anilor 2017 - 1.180 lei pentru
reclamanţii 1 - 9 şi 11 şi 2.500 lei pentru reclamanta 10, respectiv 2018, 2019 şi 2020 - câte 2.500
lei flecare reclamant, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 802 din 19.11.2020 Tribunalul Suceava - Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanţii ... în contradictoriu
cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii ....
În motivare au arătat că hotărârea atacată este nelegală, fiind greşit interpretate prevederile
OUG nr. 82/2016 şi ale Ordinului nr. 963/2017 al MMJS.
Invocă prevederile art. 8 din OUG 82/2016:
(1) Inspectorul social beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care se
adaugă următoarele:
f) de a beneficia, în mod gratuit, de echipamente specifice misiunii de inspecţie/ activităţii
de investigare socială, prevăzute de prezentul statut. Elementele care compun echipamentul specific
şi condiţiile de utilizare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției
sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
Menţionează că potrivit Ordinului nr. 963/2017 al MMJS privind elementele care compun
echipamentul specific şi condiţiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de
inspecţie/activităţi de investigare socială, în vigoare de la 02 august 2017, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 629 din 02 august 2017:
Art. 2: în sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) echipamentul specific reprezintă ansamblul elementelor necesare pentru echiparea
inspectorilor sociali pentru desfăşurarea în condiţii optime a misiunilor de inspecţie/activităţii de
investigare socială şi reprezintă totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii,
aparatura tehnică, precum şi însemnele de identificare.
Art. 3: (1) Echipamentul specific este utilizat în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi este
compus din următoarele elemente:
a) obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte şi accesorii corespunzătoare sezonului de vară şi
iarnă, care să cuprindă ecuson detașabil, sacou/geacă, fustă/pantaloni, cămașă, pantofi/ghete;
(2) Contravaloarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se acordă o dată pe an în numerar
şi se achită integral sau eșalonat în două tranșe, în cuantum total de 2.500 lei, de către Agenție sau
agențiile teritoriale unde inspectorul social îşi desfăşoară activitatea.
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Art. 5: (3) Cererile scrise ale inspectorilor sociali pentru obţinerea echipamentului specific
prevăzut la:
a) art. 3 alin. (l)lit. a) şi c) se aprobă de către directorul general al Agenţiei/directorul executiv
al agenției teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea inspectorul social.
Art. 6: (1) Asigurarea echipamentului specific pentru inspectorii sociali se va face treptat, în
limita fondurilor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat, dar nu mai târziu de un an de
la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Menţionează că astfel cum reţine şi prima instanţă, reclamanţi au încasat în anul 2018 sumele
de 750 lei (în aprilie 2018) şi de 570 lei (în decembrie 2018), în total 1.320 lei, contravaloarea
parţială aferent anului 2017 a dreptului la asigurarea echipamentului specific prevăzut de art. 3 alin.
1 lit. a Ordinul 963/2017, rămânând de plată o diferenţă de 1.180 lei (2.500 lei în cazul reclamantei
...).
Arată că aferent anilor 2018,2019 şi 2020 nu au încasat nicio sumă cu acest titlu, deşi a
expirat din data de 02.08.2018 termenul de 1 an prevăzut de art. 6 alin. 1 din Ordinul 963/2017, cu
precizarea că şi-au îndeplinit obligaţia de a solicita obţinerea echipamentul specific prevăzut de art.
3 alin. 1 lit. a) din Ordin, potrivit cererilor anexate acţiunii introductive, răspunsul fiind negativ, cu
motivarea că nu există fonduri bugetare aprobate cu această destinaţie, argument în raport de care li
s-a şi respins acţiunea.
În opinia lor, dreptul la decontarea contravalorii echipamentului specific costând în obiecte
de îmbrăcăminte, încălțăminte şi accesorii corespunzătoare sezonului de vară şi iarnă, care să
cuprindă ecuson detașabil, sacou/geacă, fustă/pantaloni, cămașă, pantofi/ghete este exigibil din data
de 02.08.2018 (potrivit art. 6 alin. 1 din Ordinul MMJS 963/2017), condiționarea acordării si a plătii
sale de inexistenta fondurilor bugetare contravenind prevederilor legale – „dar nu mai târziu de un
an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin".
Consideră că din această perspectivă, soluţia primei instanţe este eronată.
Astfel, susţine că greşit se reţine de către instanţa de fond că, pentru încadrarea în termenul
de un an, în prealabil trebuie să existe fonduri bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat.
Dimpotrivă, independent de existenţa sau nu a alocațiilor bugetare, din data de 02.08.2018
dreptul la încasarea contravalorii echipamentului specific este exigibil, acesta fiind un drept pur şi
simplu şi nu afectat de vreo condiţie.
Pe de altă parte, dacă ar admite că este corect raţionamentul primei instanţe, solicită, în
soluţionarea acţiunii, a se reţine că, tocmai în considerarea calităţii sale de instituţie publică, pârâta
avea îndatorirea, ca reprezentant al autorităţii publice, de a veghea la respectarea principiului
legalităţii şi de a executa obligaţiile instituite în sarcina sa prin lege.
Susţine că nu a existat niciun demers din partea pârâtei pentru procurarea de fonduri în
vederea achitării contravalorii drepturilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. f) OUG 82/2016, raportat la
art. 3 alin. 1 lit. a) şi alin. 2 Ordinul 963/2017 din 04.07.2017 a MMJS, iar, în lipsa demersurilor
necesare pentru obţinerea fondurilor, simpla lipsă de lichidități învederată nu putea conduce,
automat, la respingerea acţiunii.
Învederează că, practic se permite prin soluţia de primă instanţă refuzul aplicării dispoziţiilor
legale, ceea ce este inadmisibil.
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Intimata pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială formulat întâmpinare
prin care a solicitat să se respingă recursul declarat de recurenții-reclamanţi şi să se menţină sentinţa
nr. 802 din 19.11.2020 pronunţată de Tribunalului Suceava, Secţia de contencios administrativ şi
fiscal, ca fiind temeinică şi legală.
În motivare a arătat că sentinţa nr. 802 din 19.11.2020 pronunţată de Tribunalul Suceava,
Secţia de contencios administrativ şi fiscal, este temeinică şi legală.
Consideră că instanţa de fond în mod corect a reţinut că în cauză este incident art. 6 din
Ordinul nr. 963/2017 conform căruia, asigurarea echipamentului specific pentru inspectorii sociali
se face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat
Menţionează că recurenții - reclamanţi au încasat în anul 2018 sumele de 750 lei (în aprilie
2018) şi de 570 lei (în decembrie 2018) în total 1320 lei contravaloarea parţială aferentă anului 2017
a dreptului la asigurarea echipamentului specific rămânând de plată o diferenţă de 1180 lei, mai
puţin inspectorul social .. care pentru anul 2017 nu figurează în listă, deoarece în acest an nu a
desfăşurat activitate zilnică în cadrul compartimentului de inspecţie socială, conform Instrucțiunilor
primite de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
Precizează că, în anul 2019, deşi AJPIS a prevăzut sumele necesare în rectificările bugetare
solicitate de ordonatorul de credite, atât pentru anul 2019, cât şi pentru restantele anilor 2017. 2018,
nu au fost prevederi bugetare aprobate pentru aceste echipamente.
Învederează că în anul 2020, în fila de buget, AJPIS nu are prevederi bugetare pentru
echipamente.
Arată că AJPIS a asigurat echipamentul specific pentru inspectorii sociali în limita fondurilor
bugetare aprobate şi a făcut demersurile necesare pentru obţinerea fondurilor, dar în prealabil trebuie
să existe fonduri bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat.
Conform art. 6 alin. (2) din Ordinul nr. 963/2017, până la primirea de fonduri bugetare
aprobate, inspectorii sociali utilizează ținuta civilă.
Susţine că AJPIS nu are fonduri bugetare aprobate aferente sumelor solicitate de inspectorii
sociali şi se află în imposibilitatea achitării acestor sume.
Recursul formulat nu este întemeiat.
Art. 8 lit. f din OUG nr. 82/2016 instituie în favoarea reclamanţilor dreptul de a beneficia în mod
gratuit de echipamente specifice misiunii de inspecţie/activităţii de investigare socială, prevăzute de
statut. Acelaşi text normativ prevede însă că elementele care compun echipamentul specific şi
condiţiile de utilizare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției
sociale.
Art. 6 din Ordinul nr. 963/2017 emis de către MMJS prevede că asigurarea echipamentului specific
pentru inspectorii sociali se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual prin legea
bugetului de stat, dar nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Deși recurenții pretind că dreptul invocat este un drept pur și simplu neafectat de vreo condiție, din
cuprinsul dispoziției legale învederate rezultă cu claritate că acordarea lui este subsumată condiției
cuprinderii în bugetul anual al instituției, condiție care nu este dată în cauză. Termenul de un an
despre care face vorbire art. 6 din Ordinul nr. 963/2017 nu exclude condiția existenței sumelor
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necesare în bugetul anual al instituției, din formularea textului de lege rezultând că acordarea
drepturilor pretinse depinde în continuare de existența sumelor de bani aferente în bugetul anual al
instituției. Instanța de judecată nu se poate substitui atribuțiilor administrative ale instituției pârâte
referitoare la organizarea bugetului anual de venituri și cheltuieli.

8. Încetarea de drept a mandatului de consilier local în cazul pierderii calităţii de membru al
partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.
Rezumat:
Potrivit art. 204 alin. 2 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019, calitatea de consilier local încetează de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al
partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.
Art. 204 alin. 5 din acelaşi act normativ prevede că: „Data încetării de drept a mandatului în cazul
prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului
competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul
judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată”.
Potrivit art. 204 alin. 12 din OUG nr. 57/2019 „în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30
de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru
al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă
consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea
mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi
declară vacant locul consilierului local sau judeţean. Ordinul prefectului se transmite de îndată
judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, consilierului local
şi secretarului general al unităţii /subdiviziunii administrativ-teritoriale”.
Din cuprinsul dispozițiilor normative învederate rezultă că pentru emiterea ordinului de încetare a
mandatului consilierului local sau judeţean, înainte de expirarea duratei normale a acestuia,
trebuie îndeplinită o condiţie esenţială, respectiv ca decizia prin care alesul local pierde calitatea
de membru de partid să fie definitivă.
Chiar dacă pârâta a întreprins demersuri legale în vederea verificării existenţei, pe rolul instanţei,
a vreunei contestaţii asupra legalităţii deciziei asupra excluderii, aceasta a ignorat faptul că din
documentaţia înaintată de către PNL, în vederea emiterii ordinului contestat, lipsea dovada
comunicării celor două decizii către reclamant.
Cum reclamantul a făcut dovada în faţa instanţei de fond, la termenul de judecată din data de
25.08.2020, că a contestat în instanţă cele două decizii emise de PNL, prin care s-a dispus
excluderea sa din partid, Curtea constată că Ordinul a fost emis înainte ca deciziile în discuţie să
fie definitive, fiind încălcate prevederile art. 204 alin. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, care
permit emiterea ordinului doar dacă legalitatea deciziei de excludere nu a fost contestată.
(Decizia nr. 181 din 23 martie 2021, dosar nr. 1147/40/2020)
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Hotărârea:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia de contencios administrativ şi fiscal,
la data de 10.07.2020, sub nr. ../40/2020, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul
Instituţia Prefectului Judeţului B., anularea Ordinului nr. 241 din 11.06.2020 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normele, a mandatului de consilier local al Comunei
C. a reclamantului A. şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Comunei C. şi
suspendarea respectivului ordin până la rămânerea definitivă a soluţiei instanţei.
În cauză, pârâta Instituţia Prefectului Judeţului B. a formulat întâmpinare prin care a solicitat
respingerea acţiunii ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Pe
fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca fiind nefondată şi netemeinică.
Prin sentinţa nr. 327 din 23 septembrie 2020, Tribunalul Botoşani – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acțiunea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtul
Instituţia Prefectului Judeţului B.
A anulat Ordinul Prefectului Judeţului B. nr. 241/2020.
A obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2070 lei către reclamant.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Instituţia Prefectului
Judeţului B., criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul pârâta a arătat că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a
normelor de drept material.
În fapt, prin adresa nr. 74/05.06.2020, înregistrată la Instituţia Prefectului judeţul B. sub nr.
7937/09.06.2020, Partidul .. - Filiala B. a comunicat Prefectului judeţului B. Decizia nr. 1 din
02.06.2020 a Biroului Politic Local C. precum şi Decizia nr. 11 din data de 03.06.2020 a Partidului
B. - Biroul Politic Judeţean, având ca obiect radierea din evidenţele Filialei Botoşani a domnului
A..
Anterior emiterii ordinului, s-au întreprins demersurile legale în vederea verificării existenţei, pe
rolul instanţei, a vreunei contestaţii asupra legalităţii hotărârii forului competent să decidă asupra
excluderii.
A apreciat pârâta că, instanţa de fond în pronunţarea sentinţei civile sus-menţionată nu a ţinut cont
de faptul că la data emiterii Ordinului Prefectului nr. 241/2020, potrivit certificatului de grefă nr.
366 din 10.06.2020 eliberat de Tribunalul Botoşani, înregistrat la Instituţia Prefectului judeţului sub
nr. 8102 din 11.02.2020, s-a certificat faptul că pe rolul Tribunalului Botoşani nu era înregistrat nici
un dosar care să aibă ca obiect anulare act şi să privească pe domnul A., respectiv Partidul...B.
Astfel, conform art. 204 alin (2) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, calitatea
de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul
pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a
cărei listă a fost ales.
Potrivit art. 204 alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: “Data încetării de drept
a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii
forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei
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cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul
judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.”
În acest context, Prefectul judeţului, având în vedere dispoziţiile art. 204 alin (2) lit. j) şi alin. (5)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, anterior invocate şi luând în considerare
hotărârea forului competent să decidă asupra excluderii domnului A., consilier local al comunei C.,
din calitatea de membru al Partidului ..., respectiv Decizia nr. 11 din 03.06.2020 a Partidului ...B. Biroul Politic Judeţean, în temeiul prevederilor art. 204 alin (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, a procedat la emiterea ordinului prefectului privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului A., consilier local
al Comunei C. şi declararea ca vacant a locului consilierului local în Consiliul local al comunei C.
INSTANŢA de fond, prin hotărârea nr. 327/2020, „apreciază în acord cu pârâta, faptul că în ceea
ce priveşte termenul de 30 de zile reglementat de art. 204 alin. 12 din OUG nr. 57/2019, nu trebuia
să se aştepte împlinirea acestuia, însă acest aspect nu schimbă datele problemei întrucât, atât
comunicarea hotărârii de excludere, cât şi emiterea ordinului sunt dependente de rămânerea
definitivă a hotărârii de excludereˮ.
Faţă de aceasta, a solicitat pârâta reținerea următoarelor aspecte: conform art. 204 alin. (12) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ “În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30
de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru
al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă
consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea
mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi
declară vacant locul consilierului local sau judeţean”.
Din interpretarea sistematică a textului legi inserat anterior rezultă, fără putinţă de tăgadă, faptul că
prefectul este abilitat să emită ordinul de încetare a mandatului înlăuntrul termenului de 30 de zile,
calculat de la data la care a fost comunicată hotărârea forului competent să decidă asupra excluderii.
Ca urmare, actul administrativ privind constatarea încetării mandatului poate fi emis începând cu
prima zi în care a fost comunicată hotărârea forului competent să decidă asupra excluderii şi până
cel târziu în a treizeci - a zi de la această comunicare;
La emiterea Ordinului nr. 241 din data de 11.06.2020 a fost respectat termenul stipulat de art. 204
alin. (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Este de remarcat fătul că instituţia pârâtă a făcut demersuri în vederea implementării unei practice
unitare şi a clarificării unor aspect privind aplicarea prevederilor art. 204 alin (2) lit. j), art. 204 alin.
(5) şi art. 204 alin (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, solicitând un punct de
vedere iniţiatorului proiectului de lege respectiv Ministerului Lucrărilor Publice şi Administraţiei
conform adresei nr. 8347/16.0.2020.
Din cuprinsul adresei de răspuns nr. 94079 din data de 08.07.2020, înregistrată la Instituţia
Prefectului judeţului sub nr. 331 CS din 14.07.2020, rezultă cu certitudine următoarele aspecte:
a) obligația de diligenșă a prefectului de verificare a contestării hotărârii de excludere a consilierului
trebuie raportată doar la demersurile îndeplinite în raport cu instanţa competentă, fapt dovedit cu
certificatul de grefă nr. 366 din 10.06.2020 eliberat de Tribunalul Botoşani, înregistrat la Instituţia
Prefectului judeţului sub nr. 8102 din 11.02.2020, prin care se certifică faptul că pe rolul
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Tribunalului Botoşani nu este înregistrat nici un dosar care să aibă ca obiect anulare act și să
privească pe domnul A., respectiv Partidul ...B.;
b) obligaţia comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/ subdiviziunii administrativ teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui
membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a
cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, îi revine exclusiv partidului
politic/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, fără a circumstanția momente
diferite de comunicare a hotărârii de excludere pentru fiecare dintre cei trei destinatari ante menţionaţi sau fără a stabili în sarcina vreunuia dintre aceştia a obligaţiei de verificare a îndeplinirii
obligației de comunicare de către partidul politic/ organizației cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale.
A subliniat pârâta că, potrivit practicii judiciare în materie, în situaţia în care prefectul emite un
ordin de constatare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier local, acesta are rolul exclusiv de a “constata” respectiv de “a lua actˮ, îndeplinind în
temeiul legii doar o formalitate necesară în vederea funcţionării autorităţii administraţiei publice, în
condiţii de reprezentativitate şi legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care
alegătorii au optat (Decizia nr. 45/2017 a Î.C.C.J.).
Analizând motivele invocate mai sus, a solicitat pârâta admiterea recursului astfel cum a fost
formulat, casarea hotărârii nr. 327 din 23.09.2020 pronunţată de Tribunalul Botoşani şi, pe cale de
consecinţă, respingerea acţiunii ca fiind nefondată şi netemeinică.
Prin întâmpinarea depusă la data de 12 ianuarie 2021 reclamantul a solicitat respingerea
recursului în principal ca nemotivat, motiv asupra căruia instanța s-a pronunțat prin practicaua
prezentei decizii, şi în subsidiar ca nefondat, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată
pentru următoarele considerente:
În mod corect instanţa de fond a reţinut dispoziţiile art. 204 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 respectiv
data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către
prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul local
a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau
consilierul judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.
Deşi s-a comunicat recurentei prin adresa din data de 09.06.2020, înregistrată la Instituţia Prefectului
sub nr. 353RP că hotărârea de radiere din listele Partidului din care a făcut parte reclamantul nu i-a
fost comunicată acestuia, astfel încât acesta nu a avut posibilitatea să o conteste, că reclamantul a
solicitat comunicarea acesteia şi că urmează să o conteste, acest lucru nu a fost avut în vedere de
loc.
La termenul de judecată din 25.08.2020, reclamantul a făcut dovada că a contestat în instanţă cele
două Decizii emise de Partidul ...B., Biroul Politic C. şi Biroul Politic prin care s-a dispus radierea
reclamantului din evidenţele partidului, acestea făcând obiectul dosarului nr. 1172/40/2020, iar la
data de 13.11.2020 prin sentinţa civilă nr. 872/2020 instanţa a admis acţiunea şi a dispus anularea
celor două decizii.
Or, în mod evident că instanţa de fond a analizat în mod corect dispoziţiile legale în materie, reţinând
că legiuitorul a avut în vedere că hotărârea prin care alesul local pierde calitatea de membru de partid
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(orice forma ar îmbrăca această pierdere a calităţii de membru de partid) trebuie să fie definitivă la
data la care este sesizat prefectul cu o cerere de constatare a încetare a calităţii de ales local.
În acest sens instanţa de fond a reținut: Astfel, art. 204 alin. 5 reglementează doar situaţia în care
legalitatea hotărârii de excludere nu a fost contestată, stabilind că data încetării de drept a mandatului
este data comunicării către prefect a hotărârii de excludere. Însă, pentru a cunoaşte dacă hotărârea
de excludere a fost sau nu contestată, este necesar ca aceasta să fie comunicată persoanei căreia i se
adresează. Folosind argumentul per a contrario, rezultă că, dacă hotărârea forului competent să
decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic este contestată, atunci trebuie să se
aştepte definitivarea situaţiei litigioase, neputând interveni încetarea de drept a mandatului de
consilier local înainte de rămânerea definitivă a hotărârii respective.
Această dispoziţie a legii trebuie aplicată în deplină concordanţă cu voinţa legiuitorului şi a
principiilor legalităţii şi egalităţii prevăzute în art. 6 şi 7 din OUG nr. 5712019 precum şi a
principiului respectării dreptului la apărare.
În cazul de faţă, în ciuda faptului că actele forului competent să decidă asupra excluderii
reclamantului, în speţă Decizia nr. 1 a Biroului Politic Local C. şi Decizia nr. 11 a Partidului ...B. Biroul Politic Judeţean nu i-au fost niciodată comunicate reclamantului, fiind emise la rândul lor cu
încălcarea oricărui drept la apărare, deoarece nici până la acest moment reclamantul nu cunoaște
motivul pentru care a fost exclus, (nici în cadrului litigiului cu organele partidului aceştia
nemotivând în nici un fel excluderea sa) a fost emis Ordinului privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al comunei C., a numitului A.
începând cu data de 9.06.2020 şi declararea ca vacant a locului de consilier local în consiliul local
al comunei C., lucru contrar dispoziţiilor art. 204 alin. 5 coroborat cu art. 204 alin. 12 din OUG nr.
57/2019.
Simpla verificare la Tribunalul Botoşani a existenţei unei cereri de anulare a Deciziei de excludere,
fără a verifica dacă acea decizie a fost comunicată celui pentru care a fost emisă, reprezintă doar o
încercare de a o aparenţă de legalitate Ordinului contestat, dar nu produce nici un efect juridic atâta
vreme cât reclamantului nu i-au fost comunicate nici actele forului competent din cadrul Partidului,
nici motivele excluderii sale, astfel încât în mod evident că aceasta nu a avut nici posibilitatea
teoretică de a le contesta, deoarece nu poţi contesta ceva ce nu ai primit încă.
Soluţia instanţei de fond este în concordanţă şi cu Decizia nr. 530/2013 a Curţii Constituţionale a
României referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3)
din Legea partidelor politice nr. 14/200, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr 23 din
13/01/2014.
În motivarea acesteia, CCR a reţinut în mod imperativ că, „Cu toate acestea, din perspectiva
consecinţelor juridice grave pe care măsura excluderii din partid le produce asupra mandatului
aleşilor locali, constând în încetarea acestuia, şi a numărului semnificativ de astfel de cauze cu
care instanţa de contencios constituţional a fost sesizată, Curtea consideră că se impune o distincţie
clară între normele de deontologie proprii partidelor politice şi normele care, instituind drepturi şi
obligaţii ale membrilor partidului şi ale organelor statutare, sancţiuni pentru abaterile de la
prevederile statutare şi procedurile de urmat în aceste cazuri, au evident natură juridică. Aceste
norme au forţă juridică obligatorie şi se înscriu în noţiunea de „lege”, astfel cum aceasta a fost
conturată potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ca noţiune autonomă. De
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asemenea, aceste norme constituie temeiul adoptării unor acte cu natură juridică, iar nu al unor
“hotărâri care au caracter de acte politice”.ˮ
Curtea reţine, totodată, că legea prevede reguli procedurale privind soluţionarea diferențelor
dintre membrii unui partid politic sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului, precum
şi organele competente pentru soluţionarea acestor diferende (comisiile de arbitraj la nivelul
partidului şi al organizaţiilor sale teritoriale, care reprezintă, în realitate, organe proprii cu
atribuţii jurisdicţionale). Astfel, potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, comisia de arbitraj
este organizată şi funcţionează conform unui regulament aprobat de organul statutar, care trebuie
să asigure părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra, precum şi proceduri echitabile de
decizie.
În aceste condiţii, Curtea constată că prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, instituind
competenţa exclusivă a organelor cu atribuţii jurisdicţionale ale partidului politic de a aprecia
asupra respectării normelor statuare de către membrii de partid, elimină, în fapt, controlul
judecătoresc în ceea ce priveşte respectarea de către aceste organe a propriului statut şi împiedică
astfel accesul liber la justiţie. De altfel, Curtea reţine că problema constituţionalităţii prevederilor
art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 trebuie privită cu maximă exigenţă în condiţiile în care
pierderea calităţii de membru al unui partid poate fi expresia unor premise subiective ori a
arbitrariului.”
Or, prin emiterea ordinului înainte ca actele forului decizional din partid să îi fie comunicate
reclamantului, s-a urmărit scurtarea mandatului reclamantului cât mai mult, de către organele
partidului, iar recurenta, prin modalitatea în care şi-a exercitat atribuţiile nu a făcut altceva decât să
le permită comiterea acestui abuz.
Dacă s-ar fi dat curs notificării reclamantului, verificându-se dacă i-au fost sau nu comunicate actele
de excludere, acest întreg demers nu ar mai fi fost necesar.
Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 5 februarie 2021 pârâta a solicitat admiterea
recursului astfel cum a fost formulat și respingerea acțiunii, reiterând, în esență, argumentele din
memoriul de recurs.
Examinând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod
procedură civilă, Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:
Ordinul nr. 241/2020, a cărui anulare constituie obiectul prezentei cauze, a fost emis în baza adresei
nr. 74/5.06.2020 a Partidului .., înregistrată sub nr. 7937/9.06.2020 (prin care s-a comunicat Decizia
nr. 1 din 02.06.2020 a Biroului Politic Local C. precum şi Decizia nr. 11 din 3.06.2020 a Partidului
...- Biroul Politic Judeţean având ca obiect radierea din evidenţele Filialei ... a reclamantului) şi a
Referatului constatator nr. 8115/11.06.2020.
Recurenta afirmă în esenţă că, în raport de prevederile art. 204 alin. 2 lit. j şi de art. 204
alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019, Prefectul judeţului a depus diligenţele necesare pentru a face
aplicarea dispoziţiilor art. 204 alin. 12 din acelaşi act normativ, respectiv a verificat dacă pe rolul
Tribunalului Botoşani era înregistrat un dosar având ca obiect anularea deciziilor Partidului ...B. –
Biroul Local C. şi Biroul Politic Judeţean. Nefiind înregistrată o asemenea cerere, Prefectul judeţului
apreciază că ordinul de constatare a încetării de drept a mandatului reclamantului, termenul de 30
de zile fiind unul înlăuntrul căruia trebuie emis ordinul şi nu după care se putea emite aceasta.
Potrivit art. 204 alin. 2 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019, calitatea de consilier local încetează de
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drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al
partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales. Art. 204 alin.
5 din acelaşi act normativ prevede că: „Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin.
(2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui
membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a
cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia
nu a fost contestată”.
Potrivit art. 204 alin. 12 din OUG nr. 57/2019 „în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen
de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui
membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a
cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin,
încetarea mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia
şi declară vacant locul consilierului local sau judeţean. Ordinul prefectului se transmite de îndată
judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, consilierului local
şi secretarului general al unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale”.
Din cuprinsul dispozițiilor normative învederate rezultă că pentru emiterea ordinului de
încetare a mandatului consilierului local sau judeţean, înainte de expirarea duratei normale a
acestuia, trebuie îndeplinită o condiţie esenţială, respectiv ca decizia prin care alesul local pierde
calitatea de membru de partid să fie definitivă.
Chiar dacă pârâta a întreprins demersuri legale în vederea verificării existenţei, pe rolul
instanţei, a vreunei contestaţii asupra legalităţii deciziei asupra excluderii, aceasta a ignorat faptul
că din documentaţia înaintată de către Partidul ..., în vederea emiterii ordinului contestat, lipsea
dovada comunicării celor două decizii către reclamant.
Cum reclamantul a făcut dovada în faţa instanţei de fond, la termenul de judecată din data
de 25.08.2020, că a contestat în instanţă cele două decizii emise de Partidul ..., prin care s-a dispus
excluderea sa din partid, Curtea constată că Ordinul nr. 241/2020 a fost emis înainte ca deciziile în
discuţie să fie definitive, fiind încălcate prevederile art. 204 alin. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2019, care permit emiterea ordinului doar dacă legalitatea deciziei de excludere nu a fost
contestată.
Având în vedere aspectele reținute anterior, se constată că hotărârea instanței de fond este legală şi
temeinică, astfel că, în temeiul art. 496 C.pr.civ. raportat la art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ., Curtea
urmează să respingă recursul, ca nefondat.

9. Obligaţia de plată a dobânzii penalizatoare în temeiul art. 8 din Legea 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, în
situaţia în care nu a fost prevăzută o clauză în acest sens în cuprinsul contractului încheiat de
părţi.
Rezumat:
Este adevărat că prevederile contractuale reprezintă legea părţilor, însă legiuitorul are
posibilitatea de a stabili care sunt regulile aplicabile chiar şi în situaţia în care părţile nu au inserat
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în contract clauze referitoare la penalităţi, având în vedere natura contractului încheiat şi
necesitatea protejării interesului public. Indiferent de conţinutul contractului, prevederi legale sunt
obligatorii şi pentru părţile contractante.
Or, pentru situaţia în care părţile nu au înţeles să stipuleze obligativitatea achitării dobânzii
penalizatoare, legiuitorul a stabilit că se impune plata acesteia la art. 8 din Legea 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,
care prevede că:
„(1) În raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti, creanţa de plată constând în
preţul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobânzi penalizatoare dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2) Dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere curge de la termenul stipulat în contract sau,
în cazul în care nu a fost stipulat în contract, de la expirarea termenelor prevăzute la art. 6 alin.
(1), în condiţiile dispoziţiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările
ulterioare. Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător.”
(Decizia nr. 131 din 9 martie 2021, dosar nr. 53/314/2018)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava sub nr. .../314/2018 din data de
04.01.2018, reclamanta Transport Public Local SA, în contradictoriu cu UAT B., a solicitat instanței
ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 160.123,37
lei reprezentând daune moratorii (dobânzi penalizatoare) aferente subvențiilor bugetare facturate și
încasate cu întârziere pentru anul 2015, cu cheltuieli de judecată.
La data de 11.04.2018, pârâtul Municipiul B. – prin primar a depus la dosar întâmpinare prin care a
invocat excepţia necompetenței materiale a Judecătoriei Suceava în soluţionarea prezentei cereri,
considerând că este competentă Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului
Suceava.
Totodată, pârâtul a invocat şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii în raport cu prevederile art. 7 din
Legea nr. 554/2004 şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei în temeiul prevederilor
art. 11 din Legea contenciosului administrativ.
Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată.
Prin sentinţa nr. 1704 din 11.04.2019, Judecătoria Suceava a admis excepţia necompetenţei sale
materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
la data de 26.08.2019, sub nr. ../314/2018, iar prin încheierea nr. 792 din 14.11.2019 s-a admis
excepţia necompetenţei sale materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea
Judecătoriei Suceava, constatând ivit conflictul negativ de competenţă între Tribunalul Suceava –
Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Judecătoria Suceava.
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Prin sentinţa nr. 11 din 25.02.2020 pronunţată în dosarul nr. .../39/2020, Curtea de Apel Suceava a
stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal la data de 22.05.2020 sub nr. .../314/2018.
Prin sentinţa nr. 590 din 24 septembrie 2020, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins excepţia inadmisibilităţii cererii ca neîntemeiată.
A respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune ca neîntemeiată.
A admis cererea formulată de reclamanta Transport Public Local S.A. în contradictoriu cu pârâta
U.A.T. B., având ca obiect „despăgubire”.
A obligat pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 160.123,37 lei reprezentând
contravaloare dobânzi penalizatoare conform facturii nr.6337/29.12.2016.
A obligat pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 4303 lei reprezentând cheltuieli de
judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta U.A.T. B., criticând-o pentru
nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâta a arătat că soluţia instanţei de fond este dată cu aplicarea eronată a
normelor de drept material.
În concret, s-a arătat instanţei de fond că între părţi a fost încheiat, în temeiul HCL nr. 19/2015
contractul nr. 2911/30.01.2015 de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători
în municipiul B. A învederat pârâta că obligaţia autorităţii locale de a acorda aceste subvenţii
bugetare rezidă din dispoziţiile art. 17 lit. I din OG nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de
servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare,
republicată, în timp ce regimul sumelor ce urmează a fi acordate cu titlu de subvenţie este
reglementat expres la art. 41 alin. 3 din Legea nr. 92/2007 - Codul Fiscal în vigoare la nivelul anului
2014.
A solicitat pârâta a se observa că nu există în contractul încheiat între părţi termene stipulate în
vederea îndeplinirii obligaţiilor de către beneficiar sau finanţator. Mai mult decât atât, s-a depus la
dosarul cauzei facturile care au fost emise de reclamantă în cursul anului 2015, facturi care nu au
înscrisă data scadenţei.
Dispunând în sensul obligării instituţiei pârâta la plata dobânzii penalizatoare, instanţa de fond a
invocat dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 72/2013 alea art. 3 alin. 2 din aceiaşi lege. Se poate observa
cu uşurinţă că ambele texte invocate de instanţă în susţinerea deciziei sale fac trimitere la data
scadenţei şi la situaţia depăşirii acesteia. Ori, înscrisurile depuse la dosarul cauzei atestă clar că nu
a fost stabilit, prin contract, un termen de plată şi nici facturile emise de reclamanta intimată nu
conţin informaţii cu privire la data scadentă.
Contractul dintre părţi - legea părţilor, face dovada clară a faptului că nu s-a dorit nici stabilirea de
termene de plată şi cu atât mai puţin, a unor penalităţi.

291

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

Prezenta acţiune a fost doar rezultatul unui control al curţii de conturi. Ori, dincolo de constatările
auditorilor, contractul dintre părţi este cel care exprimă voinţa reală a părţilor, iar analiza
contractului dedus judecăţii face dovada clară a acordului de voinţă al părţilor în ceea ce priveşte
intenţia clară de a nu indica un termen de plată sau posibilitatea de achitare a unor accesorii ale
debitelor principale.
A solicitat pârâta a se observa că, deşi contractul încheiat de părţi este un contract administrativ, nu
are caracter “tip adeziune” în sensul că în cuprinsul său clauzele referitoare la obligaţiile părţilor nu
au fost impuse unilateral de una dintre părţi, ci au fost rezultatul acordului de voinţă al părţilor.
Caracterul administrativ al contractului invocat de reclamantă în susţinerea cererii sale nu înlătură
caracterul consensual al clauzelor înserate.
Absenţa din contract a unor elemente considerate de reclamantă esenţiale, se datorează în primul
rând lipsei de diligență a acesteia, beneficiara finanţării, care invocă drept scuză “Reclamanta a
considerat că pârâta este de bună credinţă și va achita la timp subvenţiile motiv pentru care nu a
calculat, urmărit și nici nu a încasat dobânzi penalizatoare pentru întârzierea plăţii subvenţiilorˮ.
Această afirmaţie a reclamantei (pag. 2, penultimul alineat din cererea de chemare în judecată) face
dovada clară a lipsei de diligență a acesteia la încheierea contractului.
În plus, din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, respectiv facturile emise de reclamantă în
cursul anului 2015, se poate observa că în aceste facturi nu există precizat un termen de plată sau o
scadenţă a acestei obligaţii. Cu alte cuvinte, lipsa de diligență a reclamantei la încheierea
contractului a fost prezentă pe toată durata de executare a contractului pentru ca, după patru ani de
la executarea acestuia, să solicite plata penalităţilor.
În concluzie, în condiţiile lipsei din contract a obligaţiei înserată în sarcina finanţatorului de a plăţi
subvenţiile într-un termen determinat, în lipsa unei obligaţii contractuale referitoare la plata
penalităţilor, având în vedere lipsa termenului de plată din facturi, precum şi propria culpă invocată
de reclamantă la încheierea şi executarea contractului, a apreciat pârâta că sunt elemente suficiente
pentru a proba netemeinicia cererii de chemare în judecată, motiv pentru care a solicitat admiterea
recursului, casarea sentinţei şi, în rejudecare, respingerea acţiunii reclamantei - intimate ca
nefondată.
Prin întâmpinarea depusă la data de 31 decembrie 2020, reclamanta a invocat excepția nulității
recursului, excepție asupra căreia instanța s-a pronunțat prin practicaua prezentei decizii.
Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea recursului pentru următoarele motive:
11.1. Dispoziţiile instanţei
Tribunalul Suceava, contrar susţinerilor recurentei pârâtei din întâmpinare conform cărora
reclamanta nu poate invoca lipsa de diligență în modalitatea de întocmire a contractului, reţine că
reclamanta avea obligaţia de a calcula şi percepe penalităţi pentru plata cu întârziere a sumelor
stabilite prin contract potrivit dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 72/2013, dispunând în acest sens
obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 160.123,37 lei reprezentând contravaloarea
dobânzi penalizatoare conform facturii nr. 6337/29.12.2016 aferente subvenţiilor bugetare stabilite
prin contractul nr. 2911/30.01.2015.
Instanţa de fond în mod corect a reţinut că potrivit art. 8 din legea nr. 72/2013 privind măsurile
pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din
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contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, 1) în raporturile dintre
autorităţile contractante şi profesionişti, creanţa de plată constând în condiţiile prevăzute la art. 3
alin. (1).
De asemenea, instanţa a reţinut că textul legal reglementează expres situaţia în care contractul
încheiat nu s-a stabilit o clauză referitoare la penalităţile de întârziere, cum este cea din speţa de
faţă.
11.2. Argumentele recurentei-pârâte şi contraargumentele intimatei-reclamante
Aşa cum s-a menţionat şi în acţiunea introductivă între recurenta pârâtă şi intimata reclamanta a fost
încheiat contractul nr. 2911/30.01.2015 privind acordarea subvenţiei pentru transportul public de
călători în municipiul B. pentru anul 2015.
În baza acestui contract UAT B. în calitate de finanţator - autoritate contractantă avea obligaţia de
a plăti în fiecare lună subvenţia serviciului de transport public, în termen de 30 de zile de la data
primirii facturii aferente.
Având în vedere că în acest contract nu au fost prevăzute clauze cu privire la termenele de plată a
subvenţiilor şi la penalităţi pentru nerespectarea condiţiilor contractuale, că intimata reclamantă a
efectuat serviciile publice de transport şi că UAT B. nu a achitat subvenţiile pentru transportul public
călătorilor beneficiari de facilităţi la transportul public local, intimata reclamantă în baza
prevederilor Legii nr. 72/2013 şi a Directivei 2011/7/UE a calculat şi înregistrat în evidenţa
contabilă dobânzi penalizatoare pentru neplata în termen a subvenţiei datorate de către UAT B.
pentru anul 2015 în valoare de 160.123,37 lei.
Conform alin. 2 al articolului 8 din O.U.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii
publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare trebuiau
să fie inserate în mod obligatoriu clauze cu privire la termenele de plată şi la penalităţi pentru
nerespectarea condiţiilor contractuale.
Întrucât nu s-a prevăzut nimic în contract cu privire la aceste aspecte, intimata reclamantă a calculat
şi înregistrat în evidenţa contabilă dobânzi penalizatoare pentru neplata în termen a subvenţiei
datorate de către UAT B. în baza prevederilor 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, act normativ care a fost dat în scopul
transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011
privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale.
Recurenta pârâtă apreciază că absenţa din contract a unor elemente considerate de reclamantă
esenţiale, se datorează în primul rând lipsei de diligentă a acesteia, beneficiara finanţării. Potrivit
dreptului comun, dacă părţile nu au prevăzut în contract data plăţii, iar aceasta nu poate fi
determinată potrivit prevederilor contractuale, practicilor statornicite între părţi sau conform
uzanţelor, obligaţia trebuie executată de îndată, în funcţie de natura prestaţiei şi de locul unde trebuie
făcută plata, la cererea părţii interesate, determinarea datei plăţii poate fi făcută de către instanţa de
judecată.
În raporturile dintre profesionişti, conform art. 3 alin. 3 din Legea nr. 72/2013, se instituie un
veritabil termen legal de plată întrucât obligaţia trebuie executată în cel mult 30 de zile calendaristice
de la primirea facturii sau a altei cereri echivalente de plată, de la efectuarea recepţiei mărfurilor,
respectiv de la prestarea serviciilor ori de la data efectuării procedurii de recepţie sau de la verificare.
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Nexecutarea obligaţiei de plată la termenul prevăzut în contract ori stabilit prin lege cauzează în
patrimoniul creditorului un prejudiciu, fapt pentru care debitorul este obligat să plătească dobânzi
penalizatoare.
Legea nr. 72/2013 se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţia de plată a unor
sume de bani care rezultă din contracte încheiate între profesionişti sau între aceştia şi o autoritate
contractantă.
Legea sancţionează nerespectarea termenului legal sau convenţional de plată şi instituie măsuri
pentru combaterea întârzierii în efectuarea plăţii.
Clauzele contractuale sau practicile care exclud plata dobânzilor sau a cheltuielilor ocazionate de
recuperarea creanţei ori modificări inechitabile ale termenului de executare a obligaţiei de plată sunt
caracterizate în lege ca fiind abuzive.
Astfel, conform art. 8 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 în raporturile dintre autorităţile contractante şi
profesionişti, creanţa de plată constând în preţul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate
produce dobânzi penalizatoare dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), iar art. 3
prevede că în raporturile dintre profesionişti, creanţa constând în preţul bunurilor livrate sau tariful
serviciilor prestate produce dobânzi penalizatoare dacă sunt întrunite condiţiile menţionate de
acesta.
De asemenea, art. 4 din Legea nr. 72/2013 prevede că atunci când părţile nu au stabilit nivelul
dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculate potrivit art.
3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011.
Totodată trebuie avute în vedere şi prevederile art. 4 din Directiva 2011/7/UE conform cărora statele
membre se asigură că, în tranzacţiile comerciale în care debitorul este o autoritate publică, creditorul
este îndreptăţit, la expirarea termenului de plată, să perceapă dobândă legală pentru efectuarea cu
întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare.
Mai mult decât atât, conform alin. 17 din Directiva 2011/7/UE efectuarea plăţii de către debitor ar
trebui să fie considerată întârziată, în scopul stabilirii dreptului de a percepe dobânzi pentru
efectuarea cu întârziere a plăţilor, în cazul în care creditorul nu are la dispoziţie suma datorată la
scadenţă, cu condiţia să-şi fi îndeplinit obligaţiile contractuale şi legale. Prin urmare, directive
generează posibilitatea perceperii acestor dobânzi, scopul acesteia fiind tocmai combaterea plăţilor
efectuate cu întârziere.
Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond din analiza acestor articole rezultă că orice creanţă privind
plata preţului rezultat dintr-un contract încheiat într-o autoritate contractantă şi profesionişti va
produce dobânzi penalizatoare indiferent dacă părţile au prevăzut sau nu în contract această
obligaţie.
În concluzie, din coroborarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate, contrar aprecierilor recurentei
pârâte rezultă că reclamanta avea obligaţia să calculeze şi să înregistreze în evidenţa contabilă
dobânzi penalizatoare pentru neplata la termen a subvenţiei datorate de UAT B. după expirarea
termenului de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii precum şi obligaţia evidenţierii în
contabilitate a veniturilor, respectiv a creanţelor şi de raportare a acestora în situaţiile financiare
aferente anului 2015, venituri şi creanţe rezultate ca urmare a aplicării unei dobânzi penalizatoare
pentru neplata în termenul legal.
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În consecinţă, a solicitat reclamanta respingerea căi de atac formulate de către recurenta pârâtă și
menţinerea dispoziţiile sentinţei civile nr. 590 pronunţată de către Tribunalul Suceava la data de
24.09.2020 în dosarul nr. .../314/2018.
Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 20 ianuarie 2021, pârâta a solicitat respingerea
argumentelor prezentate de reclamantă prin întâmpinare.
Analizând recursul ale cărui motive de critică se subsumează prevederilor art. 488 pct. 8 Cod
procedură civilă, Curtea constată următoarele:
Recurentul Municipiul B. a invocat motivul de casare prevăzut de art. 488 alin.1 pct. 8 Cod
procedură civilă, apreciind că hotărârea instanței de fond a fost dată cu aplicarea greșită a normelor
de drept material.
Astfel, recurentul a susţinut că instanţa de fond a apreciat în mod greşit că se impunea obligarea sa
la plata dobânzii penalizatoare deoarece în contractul încheiat de părţi nu au fost prevăzute
penalităţi, nu au fost stipulate termene în vederea îndeplinirii obligaţiilor, iar facturile emise nu
cuprind data scadenţei, motiv pentru care nu ar fi aplicabile prevederile art. 4 şi art. 3 alin.2 din
Legea nr. 72/2013, care fac referire la scadenţa obligaţiei.
Examinând susţinerile recurentului, Curtea constată că acestea nu sunt întemeiate. Este adevărat că
prevederile contractuale reprezintă legea părţilor, însă legiuitorul are posibilitatea de a stabili care
sunt regulile aplicabile chiar şi în situaţia în care părţile nu au inserat în contract clauze referitoare
la penalităţi, având în vedere natura contractului încheiat şi necesitatea protejării interesului public.
Indiferent de conţinutul contractului, prevederi legale sunt obligatorii şi pentru părţile contractante.
Or, pentru situaţia în care părţile nu au înţeles să stipuleze obligativitatea achitării dobânzii
penalizatoare, legiuitorul a stabilit că se impune plata acesteia la art. 8 din Legea 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, care
prevede că:
„(1) În raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti, creanţa de plată constând în
preţul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobânzi penalizatoare dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2) Dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere curge de la termenul stipulat în contract sau,
în cazul în care nu a fost stipulat în contract, de la expirarea termenelor prevăzute la art. 6 alin.
(1), în condiţiile dispoziţiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările
ulterioare. Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător.”
Pe cale de consecinţă, în mod corect a fost obligat reclamantul la plata dobânzilor penalizatoare,
chiar dacă părţile nu au prevăzut aceste dobânzi şi nici termene de plată a obligaţiilor, întrucât sunt
aplicabile prevederile Legii nr. 72/2013.
Faţă de 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 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, Curtea urmează să
respingă recursul, ca nefondat.
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10. Ajustare TVA. Realitatea operaţiunii. Art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Rezumat:
Este clară ideea legiuitorului de a statua obligaţia ajustării TVA având la baza o operaţiune reală,
fără a contraveni ideii de conţinut economic al tranzacţiei, lipsa acestuia fiind sancţionată de art.
11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care
precizează că: „La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in înţelesul prezentului cod,
autorităţile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzacţie care nu are un scop economic. Prin
tranzacţii artificiale se înţelege tranzacţiile sau seriile de tranzacţii care nu au un continui economic
si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenţial
al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu ar putea
fi acordate”.
Astfel, chiar dacă cele 2 societăţi au încheiate acte de reziliere a contractelor de vânzarecumpărare de echipamente tehnologice, de comun acord, care respectă prevederile pct. 20 alin.12
din Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004, pentru
aplicarea art. 138: „În sensul art. 138, lit. a) si b) din Codul Fiscal, desfiinţarea unui contract
reprezintă orice modalitate prin care părţile renunţă la contract de comun acord sau ca urmare a
unei hotărâri judecătoreşti sau a unui arbitraj”, simpla întocmire a facturilor de storno avansuri,
în lipsa restituirii efective a avansurilor încasate, nu înseamnă decât o operaţiune de formă, lipsită
de conţinut. Avansurile încasate de recurentă au avut o destinaţie precisă atestată prin contracte,
iar din cuprinsul acestora nu rezultă că în cazul nerealizării obiectului contractului sau a
desfiinţării acestuia sumele achitate cu titlu de avans pot rămâne în contul altor produse livrate sau
care urmează a fi livrate ori care vor fi prestate în viitor.
(Decizia nr. 103 din 24 februarie 2021, dosar nr. 2201/40/2019*)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată la data de 27 noiembrie 2019 pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, sub nr. .../40/2019*, reclamanta SC A. SRL,
reprezentată de lichidator judiciar B. SPRL a chemat în judecată pe pârâta Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice -Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice, solicitând anularea în totalitate a Deciziei nr. 1375/27.06.2019, a Deciziei de
impunere nr. F – BT 294 din 25 iulie 2014 şi a Dispoziţiei de măsuri nr. IV 6652/3 din 25 iulie 2014
emise în baza Raportului de Inspecţie Fiscala înregistrat sub nr. F-BT 239 din 25.07.2014, cu
obligarea la plata cheltuielilor de judecată.
Totodată, a solicitat să se constate, urmare a anulării actelor administrativ- fiscale mai sus
menţionate, că în mod nelegal şi netemeinic pârâta nu a acordat drept de deducere societăţii pentru
TVA deductibilă în sumă 571.056,42 lei.
În cauză, legal citată, pârâta Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a depus întâmpinare în temeiul art. 205 alin 1 Cod
procedura civilă solicitând respingerea contestaţiei ca netemeinică şi nelegală.
Prin sentinţa nr. 212 din 2 iulie 2020, Tribunalul Botoşani a respins, ca nefondată, acţiunea
privind pe contestatoarea SC A. SRL, reprezentată legal de lichidator judiciar B. SPRL, în

296

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

contradictoriu cu intimatele Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice,şi Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a promovat recurs SC A. SRL reprezentată legal
de lichidator judiciar B. SPRL.
În motivarea căii de atac promovate, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 488 alin. 1, pct.
8 Cod procedură civilă, a susţinut recurenta instanţa de fond a aplicat greşit prevederile Legii nr.
554/2004, adăugând la lege argumentând împotriva situaţiei de fapt stabilită de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Botoşani. De asemenea, instanţa de fond nu a analizat şi nu s-a pronunţat asupra
motivelor invocate de societatea prin cererea de chemare în judecată şi a aplicat greşit prevederile
art. 1342 alin.2 lit. b) din Codul fiscal (Legea nr.571/2003, aplicabilă în cauză).
A arătat că în cadrul procedurii prealabile, faţă de contestaţia sa înregistrată la Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice cu nr. 68805/11.08.2014, Administraţia Finanţelor Publice
Judeţeană a răspuns prin Decizia nr. 1375/27.06.2019, prin care a respins contestaţia ca nemotivată.
Această întârziere de 5 ani în emiterea unui răspuns la contestaţia formulată de societate a
fost rezultatul suspendării procedurii de soluţionare a contestaţiei de către pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, ca urmare a
cercetărilor penale efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, urmare a unei sesizări
penale depuse chiar de pârâtă. Sesizarea s-a dovedit a fi complet eronată.
Prin Ordonanţa nr. 700/P/2015 din 08.05.2018, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a
dispus clasarea cauzei, arătând că toate faptele pentru care au fost cercetaţi C., SC D. SRL şi SC A.
SRL nu există.
Obiectul cererii de chemare în judecată este reprezentat de diferenţa de taxă pe valoare
adăugată în sumă de 571.056,42 lei pentru care inspecţia fiscală nu a acordat drept de deducere
întrucât ar reprezenta TVA colectată stabilita în sarcina SC A. SRL aferentă avansurilor stornate
prin facturile nr. de la 2501 la 2508 din data de 05.05.2014, emise către SC D. SRL, în sumă totala
de 3.216.500 lei, din care TVA 605.411,26 lei. Sumele de bani încasate cu titlu de avansuri nu au
fost restituite clientului, din suma de 605.411,26 lei acceptându-se stornarea pentru suma de
34.354,84 lei aferentă cuantumului avansurilor facturate în perioada februarie 2010 - iunie 2012 şi
care nu au fost efectiv încasate de la SC D. SRL
În fapt, prin Raportul de inspecţie fiscală nr. F-BT 239 din 25.07.2014 întocmit în urma
inspecţiei fiscale desfăşurate la societate în perioada 01.07.2014 - 25.07.2014 s-a consemnat
constatarea unor diferenţe de taxă pe valoare adăugată pentru care inspecţia nu a acordat dreptul de
deducere.
Diferenţa arătata mai sus se compune din: - 571.056,42 lei pentru care inspecţia fiscala nu a
acordat drept de deducere şi reprezintă de fapt TVA colectată stabilita în sarcina SC A. SRL aferent
avansurilor stornate prin facturile nr. de la 2501 la 2508 din data de 05.05.2014, emise către SC D.
S.R.L
Consideră recurenta că diferenţa de taxă arătata mai sus este nelegal stabilita din următoarele
motive:
În data de 05.05.2014, SC A. SRL, în baza actelor adiţionale nr.3 din 28.04.2014 la
contractul de vânzare-cumpărare nr.3/15.02.2010, actul adiţional nr.3/28.04.2014 la contractul de
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vânzare-cumpărare nr. 5/18.01.2011 şi actul adiţional nr.3/28.04.2014 la contractul de vânzarecumpărare nr.8/25.10.2011, acte adiţionale de reziliere a contractelor încheiate cu SC D. SRL emite
către aceasta un număr de 8 facturi de storno cu o valoare totala de -3.216.500 lei din care 2.611.088,74 lei baza şi - 605.411,26 lei TVA (cota de 24% şi 19 % ) şi reprezentând stornări de
facturi de avansuri emise în perioada 17.02.2010-30.06.2012.
A susţinut recurenta că nu s-a consemnat şi nu s-a ţinut cont în Raportul de inspecţie fiscală
că la momentul emiterii facturilor fiscale de avans SC A. a achitat în totalitate TVA aferentă acestor
facturi către bugetul de stat, conform Raportului de inspecţie fiscala F-BT nr.305 din 31.08.2012 cu
Anexa nr. 3 - Situaţia facturilor de avans emise către SC D. S.R.L, şi modul de încasare al sumelor
înscrise în facturi. În Raportul de inspecţie fiscală este menţionat că emiterea acestor facturi a fost
efectuată în baza art. 1342 din Codul fiscal.
Mai mult decât atât, s-a emis în data de 31.08.2012 în baza actelor adiţionale încheiate
referitor la aceleaşi contracte comerciale factura fiscală nr. FM BT nr.2210 din 31.08.2012 cu o
valoare a TVA de 706.056 lei reprezentând „TVA colectată stornată aferentă avansurilor facturate
şi neîncasate până la 31.08.2012 de către SC A. SRL către clientul SC D. SRL” aşa cum este
menţionat şi în Raportul de inspecţie fiscală nr. F-BT 364/31.10.2012 pentru care s-a acceptat
restituirea TVA aferent facturilor de avans stornate, sumă încasată de către SC A. SRL
În aceasta situaţie nu poate fi explicat motivul pentru care organele de inspecţie fiscală
consideră că stornarea unor facturi de avansuri în baza actelor adiţionale de reziliere a unor contracte
comerciale reprezintă „operaţiune fictivă-disimularea realităţii prin crearea aparenţei existenţei unei
operaţiuni care în fapt nu există”, când la emiterea facturilor de avans SC A. a înregistrat şi achitat
contravaloarea TVA în totalitate, respectând prevederile Codului Fiscal menţionat în Rapoartele de
Inspecţie Fiscală anterioare menţionate mai sus.
De asemenea, intrarea în insolvenţă a SC D. SRL nu reprezintă un motiv pentru care organul
de inspecţie fiscală a considerat că „momentul alegerii stornării facturilor nu a fost ales întâmplător.”
Aşa cum şi în conţinutul Raportului de inspecţie Fiscală este menţionat, importante sunt
prevederile art. 138 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare în care se prevede că: „Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:
a) în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de
servicii, înainte de efectuarea acestora dar pentru care au fost emise facturi de avans” - prevedere în
baza cărora s-a efectuat stornarea Facturilor de avans prin rezilierea contractelor de vânzare cumpărare.
Nu poate fi acceptata interpretarea organelor de inspecţie fiscală în sensul că reducerea bazei
de impozitare în cazul desfiinţării nu coincide cu termenul în momentul desfiinţării totale sau
parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri. De asemenea nici justificarea organelor de inspecţie
fiscală precum că „sintagma în cazul” nu înlătură obligaţia părţilor dintr-un contract ce se
desfiinţează de a restitui foloasele deja obţinute de părţi pe parcursul derulării contractului (în speţă
SC A. SRL a obţinut bani cu titlu de avans pentru livrarea de linii tehnologice), această obligaţie
fiind atestată şi de prevederile art. 1254 din Codul Civil: „În cazul în care contractul este desfiinţat,
fiecare parte trebuie să restituie celeilalte în natură sau prin echivalent, prestaţiile primite, potrivit
prevederilor art.1639 -1647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut caracter
continuu”. Aceste argumente nu sunt – în opinia recurentei – justificate din următoarele considerente
:
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Nu s-a menţionat în Raportul de Inspecţie Fiscală ce sumă o avea de încasat
SC A. S.R.L de la SC D. SRL (sau datoria SC D. SRL către SC A. SRL) la data stornării facturilor
de avans, pentru alte livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate şi verificate de organele de
inspecţie fiscală.
La data de 05.05.2014 s-a înregistrat în evidenţa contabilă a SC A. SRL facturile de stornare
a avansurilor (în minus faţă de cum au fost înregistrate iniţial). Din punct de vedere contabil se
observă clar că după această situaţie s-a diminuat soldul contului 411.00001 D. şi în această situaţie
nu există posibilitatea legală de a se restitui către SC D. SRL sumele înscrise în facturile de stornare
a avansurilor. În urma înregistrărilor în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice până
la sfârşitul lunii mai 2014 (stornarea facturilor de avans, anularea datoriilor către D., achiziţionare
deşeuri etc), „fişa clientului D. SRL din evidenţa contabilă a SC A. SRL, creanţele asupra acestui
client sunt în sumă de 0 lei, de altfel 0 lei fiind şi soldul contului 401 cu analitic distinct pentru SC
D. SRL” aşa cum este menţionat şi în Raportul de inspecţie fiscală.
Nu s-a prezentat şi nu a fost luată în considerare în Raportul de Inspecţie fiscală
(cu toate că a fost anexată şi la punctul de vedere al proiectului de Raport de inspecţie
fiscală) adresa nr. 217 din 27.04.2014 emisă de către SC D. SRL către SC A. SRL în care se arată
că în cazul în care este acceptată rezilierea contractelor, sumele achitate cu titlu de avans să fie
acceptate ca sume pe care SC D. S.R.L le are de achitat către SC A. S.R.L, aspect firesc şi din punct
de vedere contabil prin diminuarea soldului contului 411 - D. SRL în momentul înregistrării
facturilor de stornare a avansului.
Faptul că SC D. SRL a hotărât din cauza situaţiei economice rezilierea contractelor
menţionate nu reprezintă o compensare, ci, prin înregistrarea facturilor de stornare a avansurilor, o
diminuare a sumelor pe care SC A. SRL le avea de încasat de la SC D. SRL
SC A. avea datorii către SC D. SRL numai în sumă de 236 880,61 lei astfel încât în acest caz
nu se poate folosi termenul de compensare. Rezilierea contractelor de vânzare-cumpărare şi
stornarea facturilor s-a efectuat în baza adresei primite de la SC D. SRL, aceasta hotărâre de reziliere
a contractelor având în vedere faptul că nu mai existau posibilităţile financiare pentru realizarea
unor noi investiţii (finalizarea contractelor încheiate precum şi plata diferenţei şi achiziţionarea
echipamentelor tehnologice).
Toate aspectele arătate mai sus au fost prezentate şi în punctul de vedere la proiectul
Raportului de Inspecţie Fiscală depus în data de 25.07.2014, dar nu au fost luate în considerare din
moment ce toate documentele contestate au aceeaşi dată, respectiv 25 iulie 2014.
A arătat recurenta că organul fiscal a suspendat timp de 5 ani soluţionarea contestaţiei,
apreciind că între stabilirea obligaţiilor bugetare prin decizia de impunere contestată şi stabilirea
caracterului infracţional al faptei ar exista o interdependenţă, având în vedere constatările organelor
de inspecţie fiscală conform cărora societatea a stornat o serie de avansuri pentru care nu a putut
face dovada realităţii acestora, operaţiunile fiind considerate fictive.
Pârâta nu a luat un considere un aspect deosebit de important şi anume că în perioada
octombrie 2012 - ianuarie 2013, societăţii i-a fost aprobată rambursarea sumei totale de 707.102 lei
(638.053 lei în urma RIF 364/31.10.2012 şi respectiv 69.049 lei în urma RIF 17/24.01.2013). Aceste
sume au rezultat implicit din stornarea parţială a unor facturi emise de SC D. SRL în baza
Contractelor 3/2010 şi respectiv 5/2011 şi în condiţiile în care şi atunci se desfășurau cercetări
penale şi situaţia administratorului era aceeaşi.
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Mai mult, această situaţie era cunoscută de organul de control şi de cel de soluţionare a
contestaţiei pentru că societatea însăşi a furnizat toate datele necesare şi a făcut cunoscute toate
aceste chestiuni într-un memoriu pe care l-a depus la data de 08.10.2014 la DGRFP şi care a fost
depus la dosarul cauzei.
Chiar dacă în anul 2012 s-au demarat acte de urmărire penală împotriva administratorilor
unor societăţi comerciale cu care şi societatea recurentă a avut relaţii de afaceri, este important de
observat că fuseseră efectuate controale încrucişate tematice pe această chestiune a facturilor de
avans la toate aceste societăţi şi nu s-au descoperit nici un fel nereguli în activitatea acestor societăţi
(conform rapoartelor de inspecţie fiscală încheiate), mai ales în privinţa modului de operare al TVA,
care interesează speţa de faţă, astfel încât la momentul soluţionării contestaţiei organul fiscal ar fi
avut toate datele pentru ca în considerarea normelor de drept aplicabile, să stabilească dacă a fost
obţinut sau nu un avantaj fiscal şi care anume ar fi fost acesta.
În ceea ce priveşte lipsa/precaritatea documentelor justificative susţinută de pârâtă, a apreciat
recurenta că actele adiţionale care au fost încheiate, cu explicaţiile şi înscrisurile aferente lămuresc
pe deplin toate aspectele legate de relaţiile comerciale dintre părţi, fiind suficiente pentru ca organul
de soluţionare să fi putut analiza pe fond raportul fiscal cu a cărei soluţionare a fost investit.
„Suspiciunile” pârâtei s-au dovedit, în totalitate, nefondate. Parchetul de pe lângă Tribunalul
Botoşani a procedat la analizarea detaliată a tuturor aspectelor invocate de pârâtă, inclusiv prin
efectuarea unui raport de constatare, concluzionând că „organele fiscale au calificat greşit starea de
fapt fiscală şi au stabilit în mod eronat obligaţii suplimentare de plată către bugetul general
consolidat al statului.” Mai arată procurorul, cu privire la deductibilitatea sumei reprezentând TVA
care face obiectul prezentei cauze: „în cazul în care se emite o factură, chiar şi pentru un avans că
nu se achită, emitentul facturii are obligaţia de înregistra TVA aferentă ca şi colectată iar
beneficiarul are obligaţia de înregistra TVA ca şi deductibilă. Aceste înregistrări permit colectarea
TVA la buget, iar persoanele respective sunt obligate a declara taxa prin deconturile aferente
perioadei respective. Dacă cei doi parteneri comerciali îşi îndeplinesc obligaţiile, anume
înregistrarea şi declararea taxei aferente, bugetul statului nu este prejudiciat, intervenind în acest caz
o exigibilitate a taxei anticipate, din moment ce prin înregistrarea TVA colectată la furnizor, taxa
deductibilă înregistrată de client a fost stinsă.”
Parchetul a dispus aşadar clasarea, cu motivarea că faptele sesizate de pârâtă nu există.
Întrucât pârâta nu a acordat în 2014 drept de deducere societăţii noastre pentru TVA deductibilă în
sumă 571.056,42 lei, blocând apoi timp de 5 ani posibilitatea cenzurării de către instanţă a
corectitudinii acestei decizii prin sesizarea organelor de urmărire penală şi suspendarea procedurii
de judecare a contestaţiei, această sumă nu a mai putut fi folosită de SC A. SRL, ceea ce a contribuit
în cele din urmă la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă.
Instanţa consideră însă în mod cu totul eronat că „procurorul nu a analizat deloc fapta ce face
obiectul Deciziei de impunere contestate în prezenta cauză.” Dimpotrivă, aşa cum s-a arătat,
procurorul s-a pronunţat exact cu privire la situaţia de fapt ce face obiectul acestei cauze.
Pentru a respinge contestaţia pe care a formulat-o, instanţa de fond a procedat la o amplă
analiză a situaţiei societăţii, concluzia instanţei fiind aceea că „stornarea facturilor de avans este o
operaţiune fictivă.” Această concluzie este eronată, instanţa argumentând practic împotriva
prevederilor legale. Codul fiscal, consideră astfel instanţa, ar trebui aplicat numai în situaţia în care
intimata este pe deplin convinsă de „realitatea” operaţiunilor economice efectuate. Dacă intimata
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are însă o îndoială, o suspiciune, chiar dovedită nejustificată de către organele de cercetare penală,
prevederile legale nu se mai aplică.
Confirmarea acestui argument de către instanţa de fond reprezintă o aplicare greşită a
prevederilor legale, aşa cum s-a arătat în precedent.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei atacate, urmând ca în rejudecare să se
admită contestaţia formulată împotriva Deciziei nr. 1375/27.06.2019, a Deciziei de impunere nr. FBT 294 din 25.07.2014 şi a Dispoziţiei de măsuri nr. IV 6652/3/ din 25.07.2014 emise în baza
Raportului de Inspecţie Fiscală înregistrat sub nr. F-BT 239 din 25.07.2014 şi să se dispună anularea
actelor administrativ-fiscale atacate; să se constate, urmare a anularii actelor administrativ-fiscale
mai sus arătate, că în mod nelegal şi netemeinic pârâta nu a acordat drept de deducere societăţii
pentru TVA deductibilă în sumă 571.056,42 lei. A solicitat şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor
de judecată.
Prin întâmpinarea depusă la 23 octombrie 2020, intimata Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a solicitat respingerea
recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei recurate ca legală şi temeinică.
În motivarea acestui punct de vedere, intimata a susţinut următoarele:
În apărare, s-a arătat că prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată nr. F-BT 294/25.07.2014, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F- 239/25.07.2014,
organele de control au stabilit următoarele: 592.294 lei - TVA solicitată la rambursare; 573.620 lei
- TVA respinsă la rambursare; 18.674 lei - TVA aprobată la rambursare. Pentru neachitarea la
scadenţă a TVA în sumă de 573.620 lei s-au calculat pentru perioada 25.12.2013-25.06.2014
dobânzi/majorări de întârziere în sumă de 79 lei şi penalităţi în sumă de 51 lei. Din totalul acestor
diferenţe suplimentare, agentul economic a contestat doar suma de 571.056,42 lei TVA deductibilă,
motivarea fiind aceea ca pârâta în mod nelegal şi netemeinic nu a acordat drept de deducere societăţii
pentru aceasta suma.
Astfel, învederează că în urma inspecţiei fiscale efectuate, organele de inspecţie fiscală au
stabilit suplimentar în sarcina societăţii TVA colectată în sumă de 571.056 lei, aferentă avansurilor
stornate prin facturile nr. 2501-2508/05.05.2014, emise către SC D. SRL, în sumă totală de
3.216.500 lei, din care TVA în sumă de 605.411,26 lei, întrucât sumele de bani încasate cu titlu de
avansuri nu au fost restituite clientului, din suma de 605.411,26 lei acceptându-se stornarea pentru
suma de 34.354,84 lei, aferentă avansurilor facturate în perioada februarie 2010-iunie 2012 şi care
nu au fost efectiv încasate de la SC D. SRL.
În Raportul de Inspecţie Fiscala nr. F-BT 239/25.07.2014, s-a arătat: contestatoarea nu avea
dreptul de rambursare a TVA pentru sumele stornate, ca şi taxă colectată, prin facturile de la nr.
2501 la nr. 2508, emise în data de 05.05.2014, către SC D. SRL, reprezentând stornări de avansuri
încasate pentru livrări de linii tehnologice, fără restituirea sumelor încasate, fără existenta vreunui
transfer de bani de la SC A. SRL către SC D. SRL, tranzacţiile cuprinse in aceste facturi neavând
un continui economic, fiind îndeplinita doar condiţia de forma, nu si de conţinut.
În temeiul prevederilor art. 137 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, petenta nu are dreptul la stornarea facturilor de avansuri, întrucât aceasta
nu a restituit efectiv sumele de bani. Trebuie să existe o contrapartidă pe care să o obţină SC D. SRL
de la petentă. În baza acestei operaţiuni de transfer de bani, petenta avea dreptul de a emite factura
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Conform art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară care a fost efectuată se consemnează
în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, şi care
dobândeşte astfel calitatea de document justificativ. Ori, în cazul de faţă nu există operaţiunea în
cauză.
S-a reţinut astfel, că este necesar ca operaţiunea să existe, să fie reală, să fie efectuată, iar la
baza ei să se regăsească o serie de documente justificative.
Speţei în cauză nu i se aplică prevederile art. 138 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, întrucât se procedează la ajustarea TVA aferentă facturilor
de livrări de bunuri şi prestări de servicii, în situaţia în care livrarea nu se mai efectuează, dar a fost
emisă iniţial factura de livrare.
În cazul de faţă nu a fost emisă o factură de livrare de bunuri sau de prestare de servicii,
pentru a se proceda la anularea/stornarea acesteia.
În cazul de faţă, petenta a facturat contravaloarea avansurilor încasate şi nu a livrărilor.
Prin urmare, va avea dreptul la ajustarea TVA aferentă acestor avansuri în momentul în care
va achita/va restitui banii din avansuri către SC D. SRL, respectiv la data la care acea societate va
primi banii.
Până la data restituirii banilor nu se poate vorbi despre ajustarea bazei de impozitare, acest
fapt neputând avea loc doar pe hârtie, fără suport real.
Trebuie să existe o corelaţie între realitate şi documente. Când va avea loc operaţiunea de
restituire a banilor, în acel moment se va crea şi dreptul societăţii de a storna avansurile.
În prezent, factura nu este document justificativ de înregistrare în contabilitate, întrucât nu
reflectă o operaţiune economico-financiară.
În speţă sunt aplicabile şi prevederile pct. 46 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Din aceste prevederi legale se reţine astfel faptul că la înregistrarea în contabilitate trebuie
să se prezinte cât mai fidel operaţiunile economico-financiare, în conformitate cu realitatea
economică.
Totodată, organul fiscal a apreciat situaţiile relevante din punct de vedere fiscal după
conţinutul lor economic.
Intimata a precizat că, în speţă nu sunt aplicabile prevederile art. 1342 din Codul fiscal şi ale
pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, întrucât avansurile care au fost stornate nu au fost
restituite nici după data emiterii facturilor de stornare şi nici până la data încheierii inspecţiei fiscale.
Prin urmare, nu a existat nici o operaţiune economică.
1
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Relevanţă în acest caz are şi decizia Curţii Europene de Justiţie dată în cazul C-255/02Halifax &Others conform căreia, orice artificiu care are drept scop esenţial doar obţinerea unui
avantaj, operaţiunea neavând conţinut economic, va fi ignorat, situaţia “normală” care ar fi existat
în absenţa acestui artificiu fiind restabilită. Tot jurisprudenţa statuează că, atât timp cât avansul nu
este restituit de furnizor, baza de impozitare datorată de acesta din urmă în temeiul încasării acestui
avans nu poate fi redusă în temeiul dispoziţiilor coroborate ale articolelor 65, 90 şi 193 din Directiva
2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, potrivit cărora SC A. SRL nu a
respectat principiul prevalentei economicului asupra juridicului, respectiv al substanţei asupra
formei, ori este foarte important să se constate că atât în perioada supusă inspecţiei fiscale, cât şi
ulterior, în perioada iunie 2014-31.12.2018 conţinutul economic al tranzacţiilor care au condus la
diferenţe de TVA nu a fost dovedit.
În legătură cu considerentele întocmirii facturilor de storno de la nr. 2501- la nr. 2508 din
data de 05.05.2014, care stornează în tot sau în parte facturile nr. 2101, 2102, 2104, 2106, 2110,
2117 si 2209, au fost solicitate explicaţii scrise administratorului societăţii, dl. C., care, în nota
explicativă din data de 10.07.2014, precizează următoarele: „Considerentele întocmirii facturilor de
storno menţionate mai sus sunt actele adiţionale de reziliere, respectiv actul adiţional nr. 3 din
28.04.2014 la contractul de vânzare-cumpărare nr. 3/15.02.2010, actul adiţional nr. 3/28.04.2014 la
contractul de vânzare-cumpărare nr. 5/18.01.2011 şi actul adiţional nr. 3 din 28.04.2014 la
contractul de vânzare-cumpărare nr. 8/25.10.2011.”
Totodată, echipa de inspecţie fiscală a solicitat precizări referitoare la încasarea de la SC D.
SRL a sumelor înscrise în facturile iniţiale de avansuri, nr. 2101, 2102, 2104, 2106, 2110, 2117 si
2209, respectiv în ce cuantum au fost încasările totale şi dacă, în momentul întocmirii facturilor de
storno din data de 05.05.2014, de la nr. 2501 la nr. 2508, sumele încasate au fost restituite către SC
D. SRL
Administratorul SC A. SRL, dl. C., în răspunsul la întrebarea nr. 4 din nota explicativă din
data de 10.07.2014, a declarat că „Facturile de avansuri menţionate au fost încasate de la SC D. SRL
parţial, pentru suma neîncasată s-a întocmit factura fiscală nr. 2210/31.08.2012 cu suma de 3.647.953,88 lei. Cuantumul sumei încasate de 3.216.500 lei de A. de la D. (echivalent a facturilor
de storno) a fost considerat ca plată a unor obligaţii ale lui D. SRL pentru A. SRL, pentru livrările
de mărfuri şi prestările de servicii.”
De asemenea, echipa de inspecţie fiscală a solicitat administratorului societăţii să precizeze
dacă deţine alte documente/înscrisuri, în afară de facturile de storno din data de 05.05.2014,
relevante pentru stornarea sumei de 3.216.500 lei, şi în caz afirmativ, acestea să fie enumerate şi
şi la răspuns. Dl. C. a precizat în răspunsul la întrebarea nr. 5, că „SC A. SRL deţine actele
anexate
c
adiţionale
de reziliere a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu D., detaliate la răspunsul de
a
la întrebarea nr. 3.” Întrucât contractele de vânzare-cumpărare sus-menţionate au fost reziliate de
s
către părţi,
înainte de livrarea efectiva a liniilor tehnologice ce au făcut obiectul acestor contracte,
a de inspecţie fiscală au solicitat informaţii scrise şi cu privire la demersurile întreprinse de
organele
SC A.rSRL pentru obţinerea acelor linii tehnologice ce urmau a fi vândute ulterior către SC D. SRL,
e A. SRL a achitat avansuri în vederea procurării acestor utilaje şi care a fost finalitatea
dacă SC
acestora demersuri (dacă s-au realizat achiziţiile de linii tehnologice, iar daca nu, există încă acţiuni
s
în derulare?),
precum şi argumentarea cu documente.

e
n În răspunsul la întrebarea nr. 6 din nota explicativă din data de 10.07.2014, administratorul
societăţii,
ti dl. C., a precizat următoarele: „Demersurile întreprinse....sunt: au fost solicitate oferte de
n
ţ
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la diferiţi furnizori, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu SC E. SRL pentru linie
tehnologică pentru fabricat pellet model FASTPELLET 1000 CT/FIX şi înţelegeri verbale cu ceilalţi
parteneri de unde a primit oferte, respectiv F. SRL pentru linie producţie banzic vertical F. si G.
SRL pentru linie tehnologica pentru fabricat brichete.SC A. SRL nu a achitat nici un avans în
vederea procurării acestor linii tehnologice la nici un furnizor. Nu s-au realizat achiziţiile de linii
tehnologice, contractul cu E. a fost anulat (anexat contr. nr. 168/20.10.2011 şi actul adiţional).
Ofertele primite au trecut de data valabilităţii lor; anexam pentru confirmare ofertele primite de la
F. şi G.-15 pagini. Contractele cu D. s-au anulat întrucât avem promisiuni bancare să executam
aceste achiziţii din credit bancar pentru a finaliza proiectul pe care îl are A. cu APDRP pe
Măsura123 (achiziţii utilaje SAPARD).”
Având în vedere ca SC A. SRL a stornat avansurile facturate către D. SRL şi încasate de la
aceasta societate, precum şi faptul ca au fost anulate contractele de vânzare-cumparare încheiate
intre cele 2 părţi pentru livrări de linii tehnologice, echipa de inspecţie fiscala a solicitat d-lui. C. o
explicaţie cu privire la faptul daca exista alte demersuri întreprinse de SC A. SRL pentru vânzarea
aceloraşi linii tehnologice către alţi clienţi sau potenţiali clienţi, iar în caz afirmativ, să argumenteze
cu documente.
În răspunsul la întrebarea nr. 7 din nota explicativă din data de 10.07.2014, domnul
administrator precizează ca „SC A. SRL nu va face alte demersuri pentru livrarea liniilor
tehnologice menţionate la întrebarea nr.3, întrucât nu a achitat nici o suma de bani altor furnizori,
rezilierea făcându-se pe cale amiabilă. ”
Cu privire la facturile de storno nr. de la 2501 pana la 2508 din data de 05.05.2014, echipa
de inspecţie fiscală nu şi-a însuşit punctul de vedere al administratorului societăţii, motivat de faptul
că SC A. SRL nu a restituit până la data de 31.05.2014 ( ba chiar mai mult, până la data inspecţiei
fiscale) sumele de bani achitate de către SC D. SRL cu titlu de avansuri pentru linii tehnologice. Nu
poate fi acceptată nici atribuirea sumelor de bani încasate ca avansuri cu destinaţie precisă, respectiv
pentru linii tehnologice, în baza celor 3 contracte prezentate anterior, în contul altor facturi emise în
intervalul 2010-mai 2014 de către SC A. SRL pentru SC D. SRL, respectiv pentru material lemnos
ori avansuri pentru masă lemnoasă şi pentru brichete din rumeguş.
În motivarea acestui punct de vedere, echipa de inspecţie fiscală a făcut trimitere, în primul
rând, la prevederile art. 137, alin 1, lit. a) din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, conform căruia: „Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugata este
constituită din: a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b)
şi c), din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori
prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate
de preţul acestor operaţiuni.”
În temeiul acestui articol, s-a reţinut că, în cazul avansurilor facturate de către SC A. SRL
(total de 6.864.453,88 lei, în intervalul 17.02.2010-30.06.2012), diminuate prin factura în roşu nr.
2210/31.08.2012 prin care s-a stornat c/v avansurilor neîncasate (total de 3.647.953,88 lei), baza de
impozitare a TVA s-a constituit din contrapartida obţinută, adică suma fără TVA aferentă sumelor
de bani încasate de la SC D. SRL (încasări în cuantum total de 3.216.500 lei, după calculele
agentului economic).
Astfel, este evident că trebuie respectat conţinutul acestui articol şi când vorbim de relaţia
inversă, a stornării avansurilor, contrapartida obţinută trebuind restituită, adică sumele de bani
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încasate cu titlu de avansuri trebuind restituite către SC D. SRL

În lipsa transferului de bani de la SC A. SRL către SC D. SRL, nu putem vorbi despre
ajustarea bazei de impozitare, acest fapt având loc doar pe hârtie, fără suport real.
În susţinerea faptului că restituirea sumelor de bani este o condiţie necesară pentru a justifica
întocmirea facturilor de storno şi implicit, pentru a storna taxa colectata, stă şi art. 155, alin. 15 din
Codul Fiscal care precizează că: „De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură
pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel
târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu
excepţia cazului în care factura a fost deja emisă.” Astfel, dacă pentru încasarea unui avans este
obligatorie întocmirea facturii în negru, o factură în roşu referitoare la avansuri, atunci când nu sunt
aplicabile prevederile pct. 72, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal,
aprobate prin H.G.44/2004, referitoare la regularizarea facturilor emise pentru avansuri prin
stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrală a livrării de bunuri
şi/sau prestării de servicii, nu poate fi întocmită decât pe baza restituirii efective a sumelor de bani
încasate cu titlu de avans. Se recunoaşte operaţiunea de stornare a taxei pe valoarea adăugată
colectată la furnizor doar în măsura în care are loc transferul de bani în sensul invers, adică al
restituirii către plătitorul iniţial.
În susţinere, s-a invocat şi Sentinţa nr. 348/24.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosarul ../39/2012 rămasă irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.
5606/06.06.2013, în cazul contestării de către SC D. SRL a Deciziei de impunere nr.
356/31.08.2012, emisă de către organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a Judeţului, care a statuat clar că avansurile reprezintă sume de bani achitate (la
partener încasate) şi că dreptul de deducere al TVA la beneficiar din facturi emise pentru avansuri
se poate exercita doar pe măsură ce avansurile facturate au fost şi achitate. Acest fapt vine în
susţinerea ideii că, pentru relaţia inversă, a stornării avansurilor, se recunoaşte operaţiunea de
stornare a TVA colectată la furnizor doar în măsura în care are loc transferul de bani în sensul invers,
adică al restituirii către plătitorul iniţial.
De asemenea, echipa de inspecţie fiscală a subliniat faptul ca art. 138, lit. a) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede că: „Baza de
impozitare se reduce în următoarele situaţii: a) în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului
pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au
fost emise facturi în avans.”
Acest articol precizează că baza de impozitare se reduce în cazul desfiinţării, nu în momentul
desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri, adică la data actului de
desfiinţare. Sintagma „in cazul” nu înlătură obligaţia părților dintr-un contract ce se desfiinţează de
a restitui foloasele deja obţinute de părţi pe parcursul derulării contractului (în speţă, SC A. SRL a
obţinut bani cu titlu de avans pentru livrare de linii tehnologice), această obligaţie fiind atestată şi
de prevederile art. 1254 din Codul civil, potrivit căruia: „În cazul în care contractul este desfiinţat,
fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestaţiile primite, potrivit
prevederilor art. 1639-1647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter
continuu.”
Este clară ideea legiuitorului de a statua obligaţia ajustării TVA având la baza o operaţiune
reală, fără a contraveni ideii de conţinut economic al tranzacţiei, lipsa acestuia fiind aspru
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sancţionată de art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, care precizează că: „La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in înţelesul
prezentului cod, autorităţile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzacţie care nu are un scop
economic...Prin tranzacţii artificiale se înţelege tranzacţiile sau seriile de tranzacţii care nu au un
continui economic si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice
obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale
care altfel nu ar putea fi acordate”.
Astfel, chiar dacă cele 2 societăţi au încheiate acte de reziliere a contractelor de vânzarecumpărare de echipamente tehnologice, de comun acord, care respectă prevederile pct. 20 alin.12
din Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004, pentru
aplicarea art. 138: „În sensul art. 138, lit. a) si b) din Codul Fiscal, desfiinţarea unui contract
reprezintă orice modalitate prin care părţile renunţă la contract de comun acord sau ca urmare a unei
hotărâri judecătoreşti sau a unui arbitraj”, simpla întocmire a facturilor de storno avansuri, în lipsa
restituirii efective a avansurilor încasate, nu înseamnă decât o operaţiune de formă, lipsită de
conţinut. Avansurile încasate de recurentă au avut o destinaţie precisă atestată prin contracte, iar din
cuprinsul acestora nu rezultă că în cazul nerealizării obiectului contractului sau a desfiinţării acestuia
sumele achitate cu titlu de avans pot rămâne în contul altor produse livrate sau care urmează a fi
livrate ori care vor fi prestate în viitor.
Având în vedere prevederile legale invocate, rezultă că organul de inspecţie fiscala corect şi
legal nu a recunoscut realitatea operaţiunilor de stornare a taxei colectate, înscrise în facturile nr. de
la 2501 la 2508 din data de 05.05.2014, având în vedere şi drepturile conferite de art. 6 din O.G.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare: „Organul de
inspecţie fiscală este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce ii revin,
relevanţa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluţia admisa de lege, întemeiată pe constatări
complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză”, motiv pentru care şi organul de
soluţionare a contestaţiilor a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată cu privire la TVA în sumă
de 571.056 lei.
Examinând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a motivelor de
recurs invocate, Curtea constată că recursul este nefondat, urmând a-l respinge, având în vedere
următoarele considerente:
Deşi prin petiţia de recurs formulată în cauză se reia în mare măsură situaţia de fapt din actele
administrativ-fiscale contestate în cauză şi din considerentele hotărârii primei instanţe – prezentată
într-o interpretare proprie a recurentei – şi se invocă preponderent motive de netemeinicie şi nu de
nelegalitate ale sentinţei recurate, Curtea urmează a răspunde criticilor recurentei printr-o prezentare
succintă a situaţiei de fapt şi prin sistematizarea argumentelor celor două părţi.
Astfel, prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr. F-BT
294/25.07.2014, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F- 239/25.07.2014, organele de
control au stabilit următoarele: 592.294 lei - TVA solicitată la rambursare; 573.620 lei - TVA
respinsă la rambursare; 18.674 lei - TVA aprobată la rambursare;
Pentru neachitarea la scadenţă a TVA în sumă de 573.620 lei s-au calculat pentru perioada
25.12.2013-25.06.2014 dobânzi/majorări de întârziere în sumă de 79 lei şi penalităţi în sumă de 51
lei.
Din totalul acestor diferenţe suplimentare, agentul economic a contestat doar suma de
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571.056,42 lei TVA deductibilă, motivarea fiind aceea ca pârâta în mod nelegal şi netemeinic nu a
acordat drept de deducere societăţii pentru aceasta suma.
Curtea reţine că în urma inspecţiei fiscale efectuate, organele de inspecţie fiscală au stabilit
suplimentar în sarcina societăţii TVA colectată în sumă de 571.056 lei, aferentă avansurilor stornate
prin facturile nr. 2501-2508/05.05.2014, emise către SC D. SRL, în sumă totală de 3.216.500 lei,
din care TVA în sumă de 605.411,26 lei, întrucât sumele de bani încasate cu titlu de avansuri nu au
fost restituite clientului, din suma de 605.411,26 lei acceptându-se stornarea pentru suma de
34.354,84 lei, aferentă avansurilor facturate în perioada februarie 2010-iunie 2012 şi care nu au fost
efectiv încasate de la SC D. SRL.
În Raportul de Inspecţie Fiscala nr. F-BT 239/25.07.2014, s-a arătat: contestatoarea nu avea
dreptul de rambursare a TVA pentru sumele stornate, ca şi taxă colectată, prin facturile de la nr.
2501 la nr. 2508, emise în data de 05.05.2014, către SC D. SRL, reprezentând stornări de avansuri
încasate pentru livrări de linii tehnologice, fără restituirea sumelor încasate, fără existenta vreunui
transfer de bani de la SC A. SRL către SC D. SRL, tranzacţiile cuprinse in aceste facturi neavând
un conţinut economic, fiind îndeplinita doar condiţia de forma, nu si de conţinut.
În temeiul prevederilor art. 137 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, în mod corect s-a reţinut că reclamanta nu avea dreptul la stornarea
facturilor de avansuri, întrucât aceasta nu a restituit efectiv sumele de bani reprezentând avansul
încasat. Numai în urma operaţiunii de restituire a banilor, petenta avea dreptul de a emite factura de
stornare.
Conform art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară care a fost efectuată se consemnează
în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, şi care
dobândeşte astfel calitatea de document justificativ. Ori, în cazul de faţă nu există operaţiunea în
cauză.
În ceea ce priveşte susţinerea recurentei în sensul că actele adiţionale de reziliere a
contractelor iniţiale ar reprezenta astfel de documente justificative, Curtea nu poate achiesa la o
astfel de interpretare, întrucât actele adiţionale de reziliere nu pot face dovada din punct de vedere
contabil a restituirii sumelor de bani încasate cu titlu de avans.
De altfel, poziţia recurentei sub acest aspect a fost în sensul că „prin înregistrarea facturilor
de stornare a avansurilor a avut loc o diminuare a sumelor pe care SC A. SRL le avea de încasat de
la SC D. SRL, însă în mod corect s-a reţinut de instanţa de fond că nu sunt îndeplinite condiţiile
legale pentru compensarea debitelor dintre cele două societăţi.
Contrar susţinerilor recurentei, speţei în cauză nu i se aplică prevederile art. 138 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct. 20 din
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât se procedează la
ajustarea TVA aferentă facturilor de livrări de bunuri şi prestări de servicii, în situaţia în care livrarea
nu se mai efectuează, dar a fost emisă iniţial factura de livrare.
În cazul de faţă nu a fost emisă o factură de livrare de bunuri sau de prestare de servicii,
pentru a se proceda la anularea/stornarea acesteia.
În speţă, recurenta a facturat contravaloarea avansurilor încasate şi nu a livrărilor.
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Prin urmare, avea dreptul la ajustarea TVA aferentă acestor avansuri în momentul în care ar
fi restituit banii din avansuri către SC D. SRL, respectiv la data la care acea societate ar fi primit
banii, ceea ce nu s-a întâmplat până la finalizarea inspecţiei fiscale.
În cauză factura de stornare a avansurilor nu este document justificativ de înregistrare în
contabilitate, întrucât nu reflectă o operaţiune economico-financiară.
În speţă sunt aplicabile şi prevederile pct. 46 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Din aceste prevederi legale se reţine astfel faptul că la înregistrarea în contabilitate trebuie
să se prezinte cât mai fidel operaţiunile economico-financiare, în conformitate cu realitatea
economică.
Curtea reţine că atât organul fiscal, cât şi instanţa de fond, au apreciat în mod legal situaţiile
relevante din punct de vedere fiscal după conţinutul lor economic.
Contrar opiniei recurentei, care susţine interpretarea şi aplicarea greşită în speţă a
prevederilor art. 1342 din Codul fiscal şi ale pct. 161 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Curtea
apreciază, în acord cu apărările intimatei, că aceste prevederi legale nu sunt aplicabile speţei,
întrucât avansurile care au fost stornate nu au fost restituite nici după data emiterii facturilor de
stornare şi nici până la data încheierii inspecţiei fiscale. Prin urmare, nu a existat nici o operaţiune
economică.
Relevanţă în acest caz are şi decizia Curţii Europene de Justiţie dată în cazul C-255/02Halifax &Others conform căreia, orice artificiu care are drept scop esenţial doar obţinerea unui
avantaj, operaţiunea neavând conţinut economic, va fi ignorat, situaţia “normală” care ar fi existat
în absenţa acestui artificiu fiind restabilită. Tot jurisprudenţa statuează că, atât timp cât avansul nu
este restituit de furnizor, baza de impozitare datorată de acesta din urmă în temeiul încasării acestui
avans nu poate fi redusă în temeiul dispoziţiilor coroborate ale articolelor 65, 90 şi 193 din Directiva
2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, potrivit cărora SC A. SRL nu a
respectat principiul prevalentei economicului asupra juridicului, respectiv al substanţei asupra
formei, ori este foarte important să se constate că atât în perioada supusă inspecţiei fiscale, cât şi
ulterior, în perioada iunie 2014-31.12.2018 conţinutul economic al tranzacţiilor care au condus la
diferenţe de TVA nu a fost dovedit.
În legătură cu considerentele întocmirii facturilor de storno de la nr. 2501- la nr. 2508 din
data de 05.05.2014, care storneaza în tot sau în parte facturile nr. 2101, 2102, 2104, 2106, 2110,
2117 si 2209, au fost solicitate explicaţii scrise administratorului societăţii, dl. C., care, in nota
explicativa din data de 10.07.2014, precizează următoarele: „Considerentele întocmirii facturilor de
storno menţionate mai sus sunt actele adiţionale de reziliere, respectiv actul adiţional nr. 3 din
28.04.2014 la contractul de vânzare-cumpărare nr. 3/15.02.2010, actul adiţional nr. 3/28.04.2014 la
contractul de vânzare-cumpărare nr. 5/18.01.2011 şi actul adiţional nr. 3 din 28.04.2014 la
contractul de vânzare-cumpărare nr. 8/25.10.2011.”
Curtea consideră că prezintă relevanţă în analiza criticilor recurentei schimbul de relaţii şi
de solicitări dintre echipa de inspecţie fiscală şi administratorul societăţii recurente.
Astfel, organele de inspecţie fiscală au solicitat precizări referitoare la încasarea de la SC
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D. SRL a sumelor înscrise în facturile iniţiale de avansuri, nr. 2101, 2102, 2104, 2106, 2110, 2117
si 2209, respectiv în ce cuantum au fost încasările totale şi dacă, în momentul întocmirii facturilor
de storno din data de 05.05.2014, de la nr. 2501 la nr. 2508, sumele încasate au fost restituite către
SC D. SRL
Administratorul SC A. SRL, dl. C., în răspunsul la întrebarea nr. 4 din nota explicativă din
data de 10.07.2014, a declarat că „Facturile de avansuri menţionate au fost încasate de la SC D. SRL
parţial, pentru suma neîncasată s-a întocmit factura fiscală nr. 2210/31.08.2012 cu suma de 3.647.953,88 lei. Cuantumul sumei încasate de 3.216.500 lei de A. de la D. (echivalent a facturilor
de storno) a fost considerat ca plată a unor obligaţii ale lui D. SRL pentru A. SRL, pentru livrările
de mărfuri şi prestările de servicii.”
De asemenea, echipa de inspecţie fiscală a solicitat administratorului societăţii să precizeze
dacă deţine alte documente/înscrisuri, în afară de facturile de storno din data de 05.05.2014,
relevante pentru stornarea sumei de 3.216.500 lei, şi în caz afirmativ, acestea să fie enumerate şi
şi la răspuns. Dl. C. a precizat în răspunsul la întrebarea nr. 5, că „SC A. SRL deţine actele
anexate
c
adiţionale
de reziliere a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu D., detaliate la răspunsul de
a
la întrebarea
nr. 3.” Întrucât contractele de vânzare-cumpărare sus-menţionate au fost reziliate de
s
către părţi, înainte de livrarea efectiva a liniilor tehnologice ce au făcut obiectul acestor contracte,
a de inspecţie fiscală au solicitat informaţii scrise şi cu privire la demersurile întreprinse de
organele
SC A.rSRL pentru obţinerea acelor linii tehnologice ce urmau a fi vândute ulterior către SC D. SRL,
e A. SRL a achitat avansuri în vederea procurării acestor utilaje şi care a fost finalitatea
dacă SC
acestora demersuri (dacă s-au realizat achiziţiile de linii tehnologice, iar daca nu, există încă acţiuni
s
în derulare?),
precum şi argumentarea cu documente.
e
n În răspunsul la întrebarea nr. 6 din nota explicativă din data de 10.07.2014, administratorul
societăţii,
ti dl. C., a precizat următoarele: „Demersurile întreprinse....sunt: au fost solicitate oferte de
n
la diferiţi
furnizori, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu SC E. SRL pentru linie
ţ
tehnologică pentru fabricat pellet model FASTPELLET 1000 CT/FIX şi înţelegeri verbale cu ceilalţi
e de unde a primit oferte, respectiv F. SRL pentru linie producţie banzic vertical F. si G.
parteneri
i
SRL pentru
linie tehnologica pentru fabricat brichete.SC A. SRL nu a achitat nici un avans în
a
vederea procurării acestor linii tehnologice la nici un furnizor. Nu s-au realizat achiziţiile de linii
t
tehnologice,
contractul cu E. a fost anulat (anexat contr. nr. 168/20.10.2011 şi actul adiţional).
a
Ofertele primite au trecut de data valabilităţii lor; anexam pentru confirmare ofertele primite de la
c
F. şi G.-15
pagini. Contractele cu D. s-au anulat întrucât avem promisiuni bancare să executam
a
aceste achiziţii din credit bancar pentru a finaliza proiectul pe care îl are A. cu APDRP pe
t
Măsura123
(achiziţii utilaje SAPARD).”
e
, Având în vedere ca SC A. SRL a stornat avansurile facturate către D. SRL şi încasate de la
aceasta
u societate, precum şi faptul ca au fost anulate contractele de vânzare-cumparare încheiate
intre cele
r 2 părţi pentru livrări de linii tehnologice, echipa de inspecţie fiscala a solicitat d-lui. C. o
explicaţie
m cu privire la faptul daca exista alte demersuri întreprinse de SC A. SRL pentru vânzarea
aceloraşi
â linii tehnologice către alţi clienţi sau potenţiali clienţi, iar în caz afirmativ, să argumenteze
cu documente.
n
d
În răspunsul la întrebarea nr. 7 din nota explicativă din data de 10.07.2014, domnul
c
administrator
precizează ca „SC A. SRL nu va face alte demersuri pentru livrarea liniilor
a
tehnologice
menţionate la întrebarea nr.3, întrucât nu a achitat nici o suma de bani altor furnizori,
î
rezilierea
n făcându-se pe cale amiabilă. ”
r
e
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Curtea apreciază că instanţa de fond a reţinut în mod corect că nu s-a făcut dovada realităţii
operaţiunii economice ce a stat la baza diferenţei de TVA pentru care inspecţia fiscală a refuzat
acordarea dreptului de deducere în condiţiile în care nu s-a dovedit cu documente justificative
restituirea sumelor de bani reprezentând avansuri încasate şi nici atribuirea sumelor de bani încasate
ca avansuri cu destinaţie precisă, respectiv pentru linii tehnologice, în baza celor 3 contracte
prezentate anterior, în contul altor facturi emise în intervalul 2010-mai 2014 de către SC A. SRL
pentru SC D. SRL, respectiv pentru material lemnos ori avansuri pentru masă lemnoasă şi pentru
brichete din rumeguş.
Astfel conform prevederilor art. 137, alin 1, lit. a) din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare: „Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugata este
constituită din: a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b)
şi c), din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori
prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate
de preţul acestor operaţiuni.”
În temeiul acestui articol, s-a reţinut în mod corect că, în cazul avansurilor facturate de către
SC A. SRL (total de 6.864.453,88 lei, în intervalul 17.02.2010-30.06.2012), diminuate prin factura
în roşu nr. 2210/31.08.2012 prin care s-a stornat c/v avansurilor neîncasate (total de -3.647.953,88
lei), baza de impozitare a TVA s-a constituit din contrapartida obţinută, adică suma fără TVA
aferentă sumelor de bani încasate de la SC D. SRL (încasări în cuantum total de 3.216.500 lei, după
calculele agentului economic).
Interpretând prevederea legală anterior menţionată, rezultă cu evidenţă că, în cazul
operaţiunii inverse, a stornarii avansurilor, contrapartida obţinută trebuie restituită, adică sumele de
bani încasate cu titlu de avansuri era necesar a fi achitate către SC D. SRL
În lipsa transferului de bani de la SC A. SRL către SC D. SRL, nu se poate vorbi despre
ajustarea bazei de impozitare, acest fapt având loc doar pe hârtie, fără suport real.
În susţinerea faptului că restituirea sumelor de bani este o condiţie necesară pentru a justifica
întocmirea facturilor de storno şi implicit, pentru a storna taxa colectata, stă şi art. 155, alin. 15 din
Codul Fiscal care precizează ca: „De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură
pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel
târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu
excepţia cazului în care factura a fost deja emisă.” Astfel, dacă pentru încasarea unui avans este
obligatorie întocmirea facturii în negru, o factură în roşu referitoare la avansuri, atunci când nu sunt
aplicabile prevederile pct. 72, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal,
aprobate prin H.G.44/2004, referitoare la regularizarea facturilor emise pentru avansuri prin
stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrală a livrării de bunuri
şi/sau prestării de servicii, nu poate fi întocmită decât pe baza restituirii efective a sumelor de bani
încasate cu titlu de avans. Se recunoaşte operaţiunea de stornare a taxei pe valoarea adăugată
colectată la furnizor doar în măsura în care are loc transferul de bani în sensul invers, adică al
restituirii către plătitorul iniţial.
Aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, relevantă în cauză este şi Sentinţa nr.
348/24.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul ../39/2012 rămasă irevocabilă prin
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 5606/06.06.2013, având ca obiect contestarea de către
SC D. SRL a Deciziei de impunere nr. 356/31.08.2012, emisă de către organele de inspecţie fiscală
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din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, care a statuat clar că avansurile reprezintă sume
de bani achitate (la partener încasate) şi că dreptul de deducere al TVA la beneficiar din facturi
emise pentru avansuri se poate exercita doar pe măsură ce avansurile facturate au fost şi achitate.
Acest fapt vine în susţinerea ideii că, pentru relaţia inversă, a stornării avansurilor, se recunoaşte
operaţiunea de stornare a TVA colectată la furnizor doar în măsura în care are loc transferul de bani
în sensul invers, adică al restituirii către plătitorul iniţial.
De asemenea, echipa de inspecţie fiscală a subliniat faptul ca art. 138, lit. a) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede că: „Baza de
impozitare se reduce în următoarele situaţii: a) în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului
pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au
fost emise facturi în avans.”
Acest articol precizează că baza de impozitare se reduce în cazul desfiinţării, nu în momentul
desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri, adică la data actului de
desfiinţare. Sintagma „in cazul” nu înlătură obligaţia părților dintr-un contract ce se desfiinţează de
a restitui foloasele deja obţinute de părţi pe parcursul derulării contractului (în speţă, SC A. SRL a
obţinut bani cu titlu de avans pentru livrare de linii tehnologice), această obligaţie fiind atestată şi
de prevederile art. 1254 din Codul civil, potrivit căruia: „În cazul în care contractul este desfiinţat,
fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestaţiile primite, potrivit
prevederilor art. 1639-1647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter
continuu.”
Este clară ideea legiuitorului de a statua obligaţia ajustării TVA având la baza o operaţiune
reală, fără a contraveni ideii de conţinut economic al tranzacţiei, lipsa acestuia fiind aspru
sancţionată de art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, care precizează că: „La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in înţelesul
prezentului cod, autorităţile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzacţie care nu are un scop
economic...Prin tranzacţii artificiale se înţelege tranzacţiile sau seriile de tranzacţii care nu au un
continui economic si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice
obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale
care altfel nu ar putea fi acordate”.
Astfel, chiar dacă cele 2 societăţi au încheiate acte de reziliere a contractelor de vânzarecumpărare de echipamente tehnologice, de comun acord, care respectă prevederile pct. 20 alin.12
din Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004, pentru
aplicarea art. 138: „În sensul art. 138, lit. a) si b) din Codul Fiscal, desfiinţarea unui contract
reprezintă orice modalitate prin care părţile renunţă la contract de comun acord sau ca urmare a unei
hotărâri judecătoreşti sau a unui arbitraj”, simpla întocmire a facturilor de storno avansuri, în lipsa
restituirii efective a avansurilor încasate, nu înseamnă decât o operaţiune de formă, lipsită de
conţinut. Avansurile încasate de recurentă au avut o destinaţie precisă atestată prin contracte, iar din
cuprinsul acestora nu rezultă că în cazul nerealizării obiectului contractului sau a desfiinţării acestuia
sumele achitate cu titlu de avans pot rămâne în contul altor produse livrate sau care urmează a fi
livrate ori care vor fi prestate în viitor.
În altă ordine de idei, instanţa de fond a apreciat în mod corect conţinutul şi semnificaţia
reală a operaţiunilor cercetate în cauză, având în vedere raporturile dintre cele două societăţi
implicate în derularea relaţiilor comerciale, faptul că acestea sunt societăţi afiliate şi că beneficiarul
final alactivităţii economice al fiecăreia dintre ele este aceeaşi persoană: administratorul comun al
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societăţilor. În acest context, prin stornarea facturilor de avans, combinată cu o creare artificială a
unei datorii a SC D. către SC A. SRL şi compensarea artificială a datoriilor dintre cele două societăţi,
respectiv intrarea în insolvenţă a SC D., a fost posibilă obţinerea unui avantaj fiscal constând în
rambursarea TVA-ului către societatea recurentă, fără a se achita şi TVA-ul pe care SC D. îl
datorează către stat şi pe care aceasta l-a evidenţiat în decontul de TVA.
Referitor la critica recurentei prin care se susţine că prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă
Tribunalul Botoşani s-ar fi rezolvat definitiv şi chestiunea legalităţii dreptului de a cere rambursarea
TVA – ului aferentă celor 8 facturi emise la data de 05.05.2014, Curtea nu poate fi de acord cu
această susţinere, în condiţiile în care procurorul nu a procedat la o analiză efectivă a faptei ce face
obiectul deciziei de impunere contestată în prezenta cauză şi nu concluzionează în mod decizoriu
cu privire la legalitatea stornării de facturi de avans din 5.05.2014.
În consecinţă, Curtea reţine că, atât instanţa de fond, cât şi organul de inspecţie fiscala corect
şi legal nu au recunoscut realitatea operaţiunilor de stornare a taxei colectate, înscrise în facturile
nr. de la 2501 la 2508 din data de 05.05.2014. Instanţa are în vedere şi drepturile conferite de art. 6
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
„Organul de inspecţie fiscală este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor
ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluţia admisa de lege, întemeiată pe
constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză”, astfel că în mod corect şi
organul de soluţionare a contestaţiilor a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată cu privire la
TVA în sumă de 571.056 lei.
În consecinţă, criticile recurentei nefiind întemeiate, Curtea urmează a respinge recursul ca
nefondat.

11. Ordin prefect de constatare încetare mandat consilier local. Acţiunea în anulare şi excepţia
de nelegalitate
Rezumat:
Potrivit art. 4 din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ cu caracter
individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe
cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. Din cuprinsul textului de lege învederat
rezultă faptul că poate fi invocată excepţia de nelegalitate a unui act administrativ doar în cadrul
unui proces, nefiind admisibil ca partea să investească instanţa de judecată cu o excepţie de
nelegalitate pe calea unei acțiuni principale. Nu se poate formula aşadar o cerere de chemare în
judecată al cărei obiect principal este reprezentat de excepţia de nelegalitate a unui act
administrativ, cu atât mai mult cu cât actul administrativ a fost menținut sub aspectul validității și
legalității sale printr-o sentință judecătorească anterioară, pronunțată în contradictoriu cu
persoana care invocă ulterior și excepția de nelegalitate referitoare la același act.
(Decizia nr. 369 din 24.05.2021, dosar nr. 3964/86/2018)
Hotărârea :
Prin cererea înregistrată pe rolul primei instanţe la data de 23 noiembrie 2018 sub nr.
3964/86/2018, reclamanta a., în contradictoriu cu Prefectul judeţului - d-na B. - din cadrul Instituţiei
Prefectului - judeţul şi Consiliul local al comunei C., solicitând ca, în baza probelor care se vor
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administra, să se hotărască următoarele:

1) admiterea excepţiei de nelegalitate a Ordinului nr. 488/20.12.2017 emis de Prefectul
judeţului, prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier
local al reclamantei în cadrul Consiliului local al com. C., înainte de expirarea duratei normalei a
acestuia, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic şi s-a declarat vacant locul
consilierului local;
2) repunerea reclamantei în situaţia anterioară - consilier local în cadrul Consiliului local al
com. C., ca efect al redobândirii calităţii de membru al Partidului .... şi obligarea pârâţilor plata de
despăgubiri constând în drepturile patrimoniale la care era îndreptăţită pentru perioada dintre data
emiterii Ordinului nr. 488/20.12.2017 al Prefectului judeţului şi data repunerii în drepturi (în funcţia
de consilier local).
Pârâtul Consiliul Local al Comunei C. a formulat, întâmpinare, invocând şi inadmisibilitatea
invocării excepţiei de nelegalitate.
La data de 13.03.2019, numitul D. a formulat cerere de intervenţie accesorie în favoarea
Consiliului Local al Comunei C.
La data de 10.05.2019, pârâtul Prefectul Judeţului a formulat cerere de chemare în garanţie
şi obligarea Partidului... - Organizaţia Judeţeană ... la plata despăgubirilor solicitate prin acţiunea
introductivă de instanţă.
Prin sentinţa nr. 774 din 7.11.2020 Tribunalul Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi
Fiscal a admis excepţia inadmisibilităţii invocării excepţiei de nelegalitate.
A respins acţiunea având ca obiect repunere în situaţia anterioară şi plata de despăgubiri, formulată
de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâţii Prefectul judeţului– din cadrul Instituţiei Prefectului –
judeţul şi Consiliul Local al Comunei C., ca inadmisibilă.
A admis cererea de intervenţie accesorie formulată de D.
A respins cererea de chemare în garanţie, ca rămasă fără obiect.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta A., criticând-o pentru netemeinicie şi
nelegalitate.
A arătat că hotărârea primei instanţe s-a dat cu greşita interpretare a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr.
554/2004, impunându-se casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, care
nu a intrat în cercetarea fondului.
Greşit a fost admisă excepţia inadmisibilităţii invocării excepţiei de nelegalitate a Ordinului nr.
488/20.12.2017, emis de către Instituţia Prefectului judeţului.
A subliniat că prin Sentinţa nr. 894/12.06.2018 a Tribunalului Suceava, pronunţată în Dosar nr.
757/86/2018, definitivă, s-a admis contestaţia recurentei şi s-a anulat Hotărârea menţionată, fiind
repusă în situaţia anterioară (de membru al Partidului ....).
Repunerea în situaţia anterioară, de membru al Partidului ...., creează premizele redobândirii calităţii
de consilier local (ceea ce implică adoptarea unei Hotărâri de Consiliu local de invalidare a
mandatului consilierului local supleant de pe listele Partidului .... la alegerile locale din 05.06.2016
şi de validare a reclamantei) - în raport de efectele retroactive ale nulităţii actului juridic în
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conformitate cu disp. art. 1325 C.civ., rap. la art. 1254 alin. 2 C.civ. (de aici solicitarea de repunere
în funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local al com. C.) - şi ale naşterii dreptului la
despăgubiri echivalente cu drepturile patrimoniale la care era îndreptăţită pentru perioada dintre
data emiterii Ordinului nr. 488/20.12.2017 al Prefectului judeţului şi data repunerii în drepturi (în
funcţia de consilier local) - de aici solicitarea de obligare a pârâţilor la aceste despăgubiri.
Iar anularea Hotărârii nr. 1/15.12.2017 în baza căreia a fost emis Ordinul nr. 488/20.12.2017
conduce la nelegalitatea acestui Ordin, invocată în cauză pe cale de excepţie.
Mai exact, anularea actului în baza căruia a fost emis Ordinul nr. 488/20.12.2017 duce la infirmarea
prezumţiei de legalitate de care acesta din urmă se bucură.
Contrar celor reţinute de prima instanţă, prin invocarea excepţiei de nelegalitate este evident că a
urmărit a se stabili lipsa de efecte a acestui Ordin.
A mai arătat că nu ar fi avut cum urma procedura prealabilă în termenul prevăzut de lege, urmată
de o acţiune în contencios administrativ, câtă vreme Hotărârea nr. 1/15.12.2017 a fost anulată abia
în Dosar nr. 757/86/2018 şi nu în termenul de formulare a contestaţiei administrative.
În drept, a invocat prevederile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ., art. 498 alin. 2 C.pr.civ.
Intimatul chemat în garanţie Partidul ... – Organizaţia Judeţeană a formulat întâmpinare prin
care a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea soluţiei instanţei de fond ca legală
şi temeinică.
A arătat că reclamanta, deşi a solicitat admiterea excepţiei de nelegalitate cu privire la
Ordinul Prefectului nr. 488 din 20.12.2017, nu a solicitat prin acţiunea depusă la fond şi
anularea/constatarea nulităţii actului administrativ emis de Prefectul judeţului, condiţii în care au
devenit incidente dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004.
Aşadar, din cuprinsul art. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ rezultă
faptul că poate fi invocată excepţia de nelegalitate a unui act administrativ doar în cadrul unui proces
care priveşte fondul acelui act, nefiind de conceput ca partea să învestească instanţa de judecată cu
excepţia de nelegalitate a unui act administrativ, fără contestarea actului însuşi astfel încât, nu se
poate formula o cerere de chemare în judecată al cărei obiect principal este reprezentat de excepţia
de nulitate a unui act administrativ.
Însă, o judecată cu privire la anularea Ordinului nr. 488/20.12.2017 a avut loc, fiind respinsă
definitiv, astfel că nu s-ar mai putea pune în discuţie, în prezentul cadru procesual, legalitatea actului
administrativ, fără încălcarea principiului autorităţii de lucru judecat.
Prin contestarea ordinului prefectului pe calea excepţiei de nelegalitate, după ce litigiul în
fond cu privire la anularea ordinului a fost soluţionat definitiv, s-ar aduce atingere principiul forţei
obligatorii şi a adevărului judiciar pe care îl emană o hotărâre judecătorească, efectul admiterii unei
excepţii de nelegalitate fiind înlăturarea actului respectiv, act care a fost menţinut prin Decizia nr.
2758 din 17.09.2018 a Curţii de Apel Suceava.
În drept au fost invocate prevederile art. 205 şi 208 din C.proc.civ.
Recursul formulat nu este întemeiat.
Art. 4 din Legea nr. 554/2004 prevede că:
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(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii
acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea
părţii interesate.
(2) Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de
nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde soluţionarea
litigiului pe fond, este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o încheiere
interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză. În situaţia în care instanţa se
pronunţă asupra excepţiei de nelegalitate prin încheiere interlocutorie, aceasta poate fi atacată odată
cu fondul.
(3) În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual,
instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va soluţiona cauza, fără a ţine seama
de actul a cărui nelegalitate a fost constatată.
(4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de
nelegalitate. Controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ se exercită de
către instanţa de contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în condiţiile prevăzute de
prezenta lege.
Din cuprinsul textului de lege învederat rezultă faptul că poate fi invocată excepţia de
nelegalitate a unui act administrativ doar în cadrul unui proces, nefiind admisibil ca partea să
investească instanţa de judecată cu o excepţie de nelegalitate pe calea unei acțiuni principale. Nu se
poate formula aşadar o cerere de chemare în judecată al cărei obiect principal este reprezentat de
excepţia de nelegalitate a unui act administrativ, cu atît mai mult cu cît în speță actul administrativ
a fost menținut sub aspectul validității și legalității sale printr-o sentință judecătorească anterioară,
pronunțată în contradictoriu cu persoana care invocă ulterior și excepția de nelegalitate referitoare
la același act.
Chiar dacă partea are formulate și alte capete de cerere, respectiv repunerea în funcția de
consilier și acordarea despăgubirilor, este evident că ceea ce se urmărește în principal și ca o primă
etapă pentru valorificarea celorlalte pretenții, este invalidarea efectelor Ordinului Prefectului nr.
488/2017, efecte care au fost menținute însă printr-o sentință judecătorească ca urmare a declanșării
unei acțiuni în justiție de anulare a acestui Ordin. Odată respinsă o astfel de acțiune ea nu poate fi
reformulată pe o cale deturnată, indiferent de motive, prin invocarea unei excepții de nelegalitate,
privitoare la același Ordin, întrucât aceasta nu s-ar putea face decât cu încălcarea puterii de lucru
judecat și cu nerespectarea regulilor procesuale din materia contenciosului administrativ care se
opun formulării unei excepții de nelegalitate pe calea unei acțiuni principale.
Actele administrative individuale nu pot fi supuse contestării o perioadă nedefinită de timp,
și în acest fel să fie lipsite de caracterul definitiv. Expirarea termenelor de contestare presupune
definitivarea acestor acte, precum și acceptarea de către cei interesați a efectelor definitivării și
anume faptul că ele nu mai pot fi contestate și desființate, pe cale directă sau indirectă.
De altfel, ceea ce poate fi reținut suplimentar este și împrejurarea că motivele de nelegalitate
se raportează la momentul emiterii actului administrativ, or reclamantul invocă motive ulterioare.
Este de reținut apoi că, chiar admițând că anularea hotărârii de excludere din partid creează
premisa repunerii în situația anterioară, o atare repunere, așa cum dorește reclamantul, nici nu poate
opera. Astfel, consecință a încetării mandatului de consilier, a fost și validarea în funcție a unui
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supleant, or, repunerea recurentului în drepturi ca și consilier ar însemna implicit, în absența anulării
și a numirii supleantului, funcționarea consiliului cu un număr de consilieri mai mare decât cel
prevăzut de lege, și ar presupune, totodată, și obligarea unei entități la repararea unui prejudiciu față
de care nu are nici o contribuție/culpă în producerea lui, ceea ce nu poate fi acceptat.

12. Hotărâre a colegiului de conducere a unei instanţe de interpretare a unei norme. Caracterul
de act administrativ şi calea de atac
Rezumat:
În lipsa unor prevederi exprese în ceea ce privește calea de atac împotriva hotărârilor
colegiilor de conducere și instanța competentă, devin aplicabile prevederile comune în materie, în
raport de natura actului, respectiv Legea nr. 554/2004. În măsura în care, datorită formulării
utilizate în emiterea unui act administrativ există dificultăți în modul de aplicare al acestuia,
autoritățile pot emite acte de modificare, completare ori interpretare. Totodată, în activitatea lor,
aceste autorități pot îmbrățișa o anumită interpretare a acestora, fără a fi nevoie de formalizarea
acesteia într-un act administrativ normativ interpretativ de sine stătător, interpretare care este
supusă, de asemenea, prin prisma actului administrativ asupra căruia poartă procesul de
interpretare, controlului instanței de contencios administrativ. Actul administrativ interpretativ este
supus controlului judecătoresc pe calea contenciosului administrativ şi poate fi infirmat de către
instanțele judecătorești dacă acesta nu respectă conținutul normativ al actului interpretat, astfel
încât acţiunea ce face obiectul prezentei cauze este admisibilă.
(Decizia nr. 394 din25.05.2021, dosar nr. 2181/86/2020)

Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de
20.07.2020 şi înregistrată sub număr unic E-cris .../86/2020, reclamantul A. în contradictoriu cu
pârâţii Colegiul de Conducere al Curţii de Apel B. şi Curtea de apel B., a solicitat ca prin hotărârea
ce se va pronunţa să se dispună anularea în parte a Hotărârii nr. 45/07.11.2019 a Colegiului de
conducere al Curţii de Apei B. (în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 1 pct. I ale respectivei Hotărâri),
cu plata cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru.
Prin întâmpinare, pârâţii Colegiul de Conducere al Curţii de Apel B. şi Curtea de Apel B. au solicitat
respingerea acţiunii reclamantului faţă de pârâta Curtea de Apel B., pe excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive, având în vedere împrejurarea că autoritatea publică emitentă a hotărârii
contestate este Colegiul de Conducere al Curţii de Apel B., iar nu Curtea de Apel B. Aceasta din
urmă, în calitate de ordonator secundar de credite, ca entitate care deţine un patrimoniu în măsură
să garanteze îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţă, ar fi putut fi chemată în judecată numai
dacă acţiunea în contencios administrativ ar fi cuprins şi un capăt de cerere privind plata de
despăgubiri pentru prejudiciul produs printr-un act nelegal. Or, din petitul cererii rezultă că aceasta
vizează strict anularea Hotărârii nr.45/7.11.2019 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel B.
Prin sentinţa civilă nr. 761 din 12.11.2020, Tribunalul Suceava – Secţia de Contencios Administrativ
şi Fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a secund pârâtei Curtea de Apel B. şi a
respins acţiunea formulată în contradictoriu cu aceasta ca fiind formulată împotriva unei persoane
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lipsită de calitate procesuală pasivă. Totodată, a respins ca nefondată acţiunea formulată de
reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtul Colegiul de Conducere al Curţii de Apel B..
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul A. şi a solicitat, în
principal, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă; în
subsidiar, casarea sentinţei recurate, rejudecarea litigiului în fond de către instanţa de recurs,
conform art. 20 alin. (3) teza 1 din Legea nr. 554/2004 şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată,
precum şi obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată, în considerarea următoarelor
motive:
1. greşita soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Curţii de Apel B. – învederând
în acest sens că, Colegiul de Conducere al Curţii de Apel B. nu ar fi putut sta singur în judecată în
calitate de pârât, întrucât acesta este doar un organ de conducere ce emite acte în numele şi pentru
Curtea de Apel, calitatea de autoritate publică (în sensul dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. b din Legea
nr. 554/2004) având-o doar Curtea de Apel B.; este adevărat că emitentul actului atacat este Colegiul
de Conducere al Curţii de Apel B., însă emiterea acelui act s-a făcut în numele şi pentru Curtea de
Apel B., aceasta cu atât mai mult cu cât actul respectiv viza modalitatea de aplicare a ROIIJ pentru
o instanţă din subordinea însăşi a Curţii de Apel, iar nu din subordinea Colegiului de Conducere al
acelei Curţi (aspecte confirmate de dispoziţiile art. 221 Noul Cod Civil, coroborate cu art. 219 alin.
(1) Noul Cod Civil si cu art. 218 alin. (1) Noul Cod Civil) – toate aceste susţineri fiind invocate prin
răspunsul la întâmpinare/concluziile scrise formulate în cauză, dar care nu au fost analizate de
judecătorul fondului.
Pentru aceste motive, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a excepţiei lipsei calităţii procesuale
pasive a Curţii de Apel B.
2. lipsa unui interes actual în promovarea acţiunii - reţinut în considerentele hotărârii - fără să
fi pus anterior în discuţie acest aspect (sub forma excepţiei lipsei de interes) si cu nesocotirea
dispoziţiilor art. 33 teza a H-a C. pr. civ.
De observat, în sentinţa recurată, prima instanţă a apreciat că interesul reclamantului în
promovarea acţiunii nu ar fi unul actual (din moment ce nu s-a făcut dovada existenţei unei hotărâri
de colegiu prin care reclamantul să fie transferat în mod nelegal într-o altă secţie, hotărâre care să
fie adoptată în baza art. 1 pct. 1 din Hotărârea nr. 45/07.11.2019 contestată în cauza dedusă
judecăţii).
Prima instanţă a ajuns la această apreciere fără a pune anterior în discuţia contradictorie a părţilor
acest aspect, sub forma excepţiei lipsei de interes, context în care i-a fost încălcat dreptul la apărare,
dreptul la contradictorialitate şi dreptul la un proces echitabil. De asemenea, prima instanţă nu a
avut în vedere dispoziţiile art. 33 teza a II-a C. pr. civ. – care permit introducerea unei acţiuni în
lipsa unui interes actual, în condiţiile în care reclamantul formulează acţiunea cu scopul de a preveni
încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau preîntâmpinarea unei pagube; or, prevenirea încălcării
unui drept subiectiv ameninţat este chiar ipoteza pe care este întemeiată acţiunea.
3. prima instanţă a reţinut în mod greşit că actul atacat de nu ar fi unul administrativ în sensul
prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 - motivarea fiind bazată pe faptul că
Hotărârea Colegiului de Conducere al Curţii de Apel B. ar fi fost doar una interpretativă (ce conţinea
doar un punct de vedere) şi că nu ar produce efecte juridice directe în persoana reclamantului –
situaţie în care soluţia dată de prima instanţă bazată pe acest motiv ar fi trebuit să fie una de
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respingere a acţiunii ca inadmisibilă (pe motiv că nu s-ar fi atacat un act administrativ), iar nu
respingerea acţiunii ca nefondată.
În al doilea rând, aşa cum s-a arătat şi prin acţiunea introductivă şi răspunsul la
întâmpinare/concluziile scrise, Hotărârea nr. 45/07.11.2019 emisă de Colegiul de Conducere al
Curţii de Apel B. este un act administrativ unilateral cu caracter normativ (în sensul art. 2 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 554/2004), întrucât interpretează dispoziţiile art. 20 alin. (2) din HCSM nr.
1375/2015, fiind apt a produce efecte juridice.
În demersul de clarificare a naturii juridice a actului dedus judecăţii şi a regimului juridic aplicabil,
instanţa a reţinut că esenţiale sunt efectele juridice pe care acesta le produce, natura măsurilor
dispuse în conţinutul său, iar nu forma sau denumirea. Aşadar, actul administrativ, pentru a fi supus
cenzurii instanţelor judecătoreşti, trebuie să producă efecte juridice, să creeze, să modifice sau să
suprime o situaţie juridică subiectivă sau obiectivă.
Pârâţii au susţinut că actul a cărei executare se doreşte a fi suspendat nu este un act administrativ
susceptibil sa producă efecte juridice, arătând, în esenţă, că hotărârea în discuţie are un caracter
interpretativ, exprimând doar un punct de vedere referitor la interpretarea unor texte din ROIIJ.
Or, analizarea naturii juridice a Hotărârii nr. 45/2019 adoptată de Colegiul de Conducere al Curţii
de Apel B. trebuie efectuată într-un context mai larg.
Astfel, a învederat recurentul că anterior, prin hotărâri ale Colegiului de Conducere al Judecătoriei
B., reclamantul, care activa pe Secţia Civilă, a fost transferat în cadrul Secţiei Penale a aceleiaşi
instanţe, iar printr-o hotărâre judecătorească s-a dispus în mod definitiv anularea hotărârilor
colegiului de conducere – instanţa de judecată reţinând aplicarea in ordine alfabetică a criteriilor
prev. de art. 20 alin. (2) din Hotărârea CSM nr. 1375/2015.
Ulterior, Judecătoria B. a sesizat Colegiul de Conducere al Curţii de Apel B. pentru a-şi exprima
opinia referitor la aplicarea criteriilor de la art. 20 alin. 2 din ROIIJ şi la posibilitatea ca preşedintele
unei secţii să fie avut în vedere la repartizarea la altă secţie. Astfel, a fost adoptată Hotărârea nr.
45/2019.
Chiar dacă prin însăşi hotărârea în discuţie nu s-a luat o măsură efectivă faţă de reclamant, în
contextul în care acesta are calitatea de judecător în cadrul Secţiei Civile a Judecătoriei B., iar la
nivelul acestei instanţe există o problemă de organizare şi de repartizare a judecătorilor pe secţii, iar
Colegiul de Conducere al Judecătoriei B., care a cerut de altfel punctul de vedere al Colegiului de
Conducere al Curţii de Apel B., ar dispune repartizarea pe secţii în acord cu interpretarea Curţii de
Apel B. oferită prin Hotărârea nr. 45/07.11.2019 (de altfel scopul sesizării Curţii de Apel B. a fost
acela de a oferi o interpretare unitară la nivelul Curţii şi a instanţelor arondate, inclusiv Judecătoria
B.), reclamantul ar putea fi din nou vizat pentru trecerea de pe Secţia Civilă pe Secţia Penală, în
ciuda faptului că în favoarea sa a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă în care s-a
reţinut exact opinia contrară celei exprimate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel B.
Deşi hotărârile adoptate în temeiul art. 21 alin. (3) din ROIIJ de colegiile de conducere ale curţilor
de apel se comunică Consiliului Superior al Magistraturii pentru evaluare, atâta vreme cât ele pot fi
avute în vedere de instanţele din circumscripţie în adoptarea unor măsuri unitare privind organizarea
şi funcţionarea instanţelor de natură să afecteze personalul, trebuie considerate că sunt acte
administrative susceptibile de a produce efecte juridice şi pot fi atacate in instanţă.
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Mai mult, hotărârea atacată este un act administrativ în sensul dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit.
c) din Legea nr. 554/2004, fiind un act normativ (prin care se stabileşte modalitatea de aplicare a
ROIIJ) emis de o autoritate publică (instanţă judecătorească) în regim de putere publică, în vederea
organizării executării legii (ROIIJ). competenţa de emitere a unui astfel de act fiind prevăzută de
chiar dispoziţiile art. 21 alin. (3) din ROIIJ.
Deşi Hotărârea atacată are caracter interpretativ, aceasta este evident aptă să producă efecte juridice,
întrucât Judecătoria B. (titularul sesizării) urmează să folosească interpretarea dată de Colegiul de
Conducere al Curţii de Apel B. în situaţia ivirii unui nou caz de trecere a unui judecător de pe o
secţie pe alta, aceasta fiind şi raţiunea pentru care Judecătoria B. a sesizat Colegiul Curţii pentru
interpretare (acest fapt rezultă cu evidenţă din „practicaua" Hotărârii nr. 45/07.11.2019, în care se
face expunerea motivelor, pentru care Preşedintele Judecătoriei B. a sesizat Colegiul Curţii de Apel,
făcându-se referire expresă la fluctuaţia mare de personal din cadrul Judecătoriei B., mutarea unor
judecători din Secţia Civilă în Secţia Penală şi litigiile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 20
alin. (2) din ROIIJ).
Apărarea pârâţilor, conform căreia instanţa de contencios administrativ nu ar putea anula un punct
de vedere, nu poate fi nici ea primită, un contra-exemplu grăitor fiind chiar Sentinţa civilă nr.
496/27.06.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios în dosar nr. .../86/2019
(rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 749/21.10.2019 a Curţii de Apel Suceava Secţia de
contencios), prin care s-au anulat cu titlu definitiv anumite dispoziţii de interpretare a ROIIJ din
Hotărâri ale Colegiului de Conducere a Judecătoriei B. Cu alte cuvinte, instanţa de contencios
administrativ are competenţa de a analiza şi anula hotărâri interpretative emise de colegiile de
conducere ale instanţelor judecătoreşti, în situaţia în care acestea au fost emise cu nerespectarea
legii. În plus, a arătat că interpretarea dată prin Hotărârea nr. 45/07.11.2019 produce efecte juridice
erga omnes.
4) prima instanţă nu a analizat fondul cauzei dedusă judecăţii (şi anume ordinea de aplicare a
criteriilor prev. de art. 20 alin. 2 din HCSM nr. 1375/2015) – fiind lesne de observat că prima
instanţă şi-a întemeiat motivarea pe două elemente extrinseci fondului cauzei (lipsa interesului şi
faptul că actul atacat nu ar fi unul administrativ) şi pe faptul că nu ar opera puterea de lucru judecat
a hotărârii invocată (Sentinţa civilă nr. 496/27.06.2019 din dosarul nr. ../86/2019 al Tribunalului
Suceava - definitivă prin Decizia civilă nr. 749/21.10.2019 pronunţată de Curtea de Apel Suceava S.C.A.F.). Or, dacă instanţa de recurs apreciază primele două motive oferite de prima instanţă ca
fiind neîntemeiate - aceasta ar fi trebuit să analizeze fondul cauzei dedusă judecăţii (şi anume
problema ordinii de aplicare a criteriilor prev. de art. 20 alin. (2) din HCSM nr. 1375/2015), lucru
pe care însă prima instanţă nu 1-a făcut, „evitând" această analiză prin oferirea motivului că nu ar
opera puterea de lucru judecat. Puterea de lucru judecat invocată privea însuşi fondul cauzei, astfel
că la concluzia dacă puterea de lucru judecat era sau nu aplicabilă în speţă, nu se putea ajunge decât
în urma analizei fondului cauzei, analiză în urma căreia prima instanţă ar fi observat că ordinea de
aplicare a criteriilor prev. de art. 20 alin. (2) din HCSM nr. 1375/2015 fusese deja stabilită cu
caracter definitiv prin Sentinţa civilă nr. 496/27.06.2019 din dosarul nr. .../86/2019 al Tribunalului
Suceava (definitivă prin Decizia civilă nr. 749/21.10.2019 pronunţată de SCAF A Curţii de Apel
Suceava).
Cu alte cuvinte, prima instanţă nu putea constata că puterea de lucru judecat era sau nu aplicabilă în
speţă fără analizarea fondului cauzei, lucru pe care însă nu 1-a făcut. De asemenea, motivul oferit
de prima instanţă (că puterea de lucru judecat ar putea fi invocată doar în cazul unui alt proces, şi
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nu faţă de un act administrativ dat în interpretarea legii), nu poate fi nici el primit, întrucât tocmai
acesta este scopul acţiunii din prezentul dosar - anularea prin intermediul unei acţiuni în contencios
administrativ a unui act administrativ dat cu încălcarea evidentă a unei hotărâri judecătoreşti; faptul
că această hotărâre judecătorească se opune însuşi actului administrativ atacat, nu înseamnă că
puterea de lucru judecat operează direct faţă de acest act administrativ, ci ea trebuie constatată ca
operând în cadrul unei acţiuni în justiţie (a unui "proces" aşa cum invocă prima instanţă), acţiune
însă care a fost introdusă şi care face chiar obiectul prezentei cauze.
Curtea de Apel B. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, învederând
următoarele aspecte:
Recurentul-reclamant şi-a structurat cererea de recurs pe 4 puncte, fără ca, în conformitate cu art.
486 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă, să arate care sunt
motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul. În condiţiile în care instanţa de recurs
învestită cu soluţionarea cererii de recurs va aprecia că nu poate, ea însăşi, să facă o încadrare a
argumentelor invocate de recurentul-reclamant în motivele de casare, în discuţie se impune a fi pusă
nulitatea recursului în raport de dispoziţiile art. 486 alin. (3) şi art. 489 alin. (2) din Codul de
procedură civilă.
În acelaşi context, trebuie observat că cea mai mare parte a cererii de recurs constă în reproducerea
unor apărări formulate de reclamant la instanţa de fond ori a unor părţi din hotărârile judecătoreşti
invocate de recurentul-reclamant ca având putere de lucru judecat. Or, motivele de casare vizează
hotărârea recurată, iar nu temeinicia cererii de chemare în judecată ori a apărărilor pârâţilor.
Cu privire la motivele de recurs, astfel cum au fost structurate şi justificate de recurentul reclamant,
a învederat următoarele:
1. Greşita soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Curţii de Apel B. este afirmată
de recurentul-reclamant exclusiv prin prisma susţinerilor sale de la instanţa de fond (formulate prin
răspunsul la întâmpinare/concluzii scrise), fără critici efective cu privire la soluţionarea de către
tribunal a acestei excepţii.
Neanalizarea de către instanţă a motivelor invocate prin răspunsul la întâmpinare/ concluzii scrise
ar putea fi examinată fie prin prisma art. 488 alin. (1) pct. 5, fie a art. 488 alin. (1) pct. 6 prin raportare
la art. 425 alin. (2) lit. b) Cod procedură civilă - aceasta dacă instanţa de recurs va aprecia că poate
suplini lipsa dezvoltării acestor motive de casare de către recurent.
Dacă se va aprecia că analiza excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Curţii de Apel B. poate fi
făcută prin prisma susţinerilor reclamantului în faţa instanţei de fond, considerate a nu fi fost
analizate de tribunal, este de constatat că dispoziţiile legale invocate de reclamant nu sunt
determinante în soluţionarea excepţiei. Dispoziţiile din Codul civil menţionate de reclamant sunt
dispoziţii cu caracter general a căror aplicabilitate trebuie nuanţată atunci când este vorba de alte
materii. Se au în vedere nu atât dispoziţiile art. 56 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cât mai
ales particularitatea raporturilor de drept material născute în sfera contenciosului administrativ,
materie în care este recunoscută o capacitate de drept administrativ în virtutea căreia, entităţile
publice, chiar şi în lipsa personalităţii juridice, pot sta în proces, în nume propriu, în calitate de
pârâte, dată fiind calitatea lor de emitente ale actelor administrative contestate.
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2. În privinţa considerentelor tribunalului prin care s-a reţinut neîndeplinirea condiţiei interesului de
a fi actual, recurentul-reclamant a criticat, pe de o parte, nepunerea în discuţie a acestei excepţii, iar
pe de altă parte, nesocotirea art. 33 teza a II-a din Codul de procedură civilă.
Sub primul aspect - admiţând că legalitatea hotărârii recurate ar putea fi examinată prin prisma art.
488 alin. (1) pct. 5 din Codul de procedură civilă pentru nerespectarea art. 14 alin. (5) din Codul de
procedură civilă - este de constatat că sancţiunea nulităţii nu poate fi reţinută decât dacă, în
conformitate cu art. 175 alin. (1) din Codul de procedură civilă, recurentului reclamant i s-ar fi
produs o vătămare care nu poate fi înlăturată altfel decât prin casarea hotărârii. Or, actualitatea
interesului a fost reţinută de tribunal doar ca argument în sprijinul respingerii, ca nefondată, a cererii
de chemare în judecată.
Sub cel de-al doilea aspect, în considerarea aceloraşi dispoziţii, nu poate fi reţinută vreo vătămare
care să-l afecteze pe recurentul-reclamant. În plus, art. 33 din Codul de procedură civilă reprezintă
dreptul comun în privinţa interesului - condiţie de exerciţiu a acţiunii civile. Însă, în materia
contenciosului administrativ, interesul primeşte valenţe particulare, în vedere fiind avute dispoziţiile
art. 2 alin. (1) lit. p) şi r) coroborate cu art. 8 alin. (11) din Legea nr. 554/2004. Astfel, în acord cu
aceste dispoziţii, dacă s-ar admite teza recurentului-reclamant potrivit căreia actul contestat este un
act administrativ cu caracter normativ, este de constatat că o acţiune în contencios administrativ
formulată de persoana fizică care se consideră vătămată prin care acte administrative cu caracter
normativ nu poate avea fi primită decât dacă reclamantul ar afirma şi dovedi vătămarea interesului
său privat printr-un act administrativ cu caracter individual (ori prin nesoluţionarea în termen sau
prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei
anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau
interesului legitim). Or, în cauză, un astfel de interes privat nu a fost afectat prin hotărârea nr.
45/2019 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel B..
Tot din perspectiva condiţiei existenţei vătămării într-un drept al persoanei sau într-un interes
legitim, impusă de art. 1 alin. (1 din Legea nr. 554/2004, în temeiul disp. art. 247 alin. (1) teza a IIa Cod procedură, intimata a înţeles să invoce excepţia lipsei de interes, dat fiind faptul că
reclamantul nu justifică calitatea de persoană vătămată, în accepţiunea disp. art. 1 din Legea nr.
554/2004. Hotărârea de colegiu contestată nu are potenţialul de a produce efecte juridice directe
asupra reclamantului, în consecinţă, nu are efect vătămător. Prin interpretarea oferită prin Hotărârea
nr. 45/7.11.2019 asupra dispoziţiilor art. 20 alin. 2 din ROIIJ: Criteriile prevăzute de art. 20 alin. (2)
din R.O.I.I.J. aprobat prin H.CSM nr. l375/2015 nu trebuie aplicate strict în ordinea alfabetică; textul
enumeră criteriile ce trebuie avute în vedere, fără a institui o ordine de preferinţă sau o pondere a
acestora, Colegiul are obligaţia de a analiza în ansamblu toate criteriile şi, atunci când reţine un
criteriu, să motiveze de ce le înlătură pe celelalte, CCCAB nu a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 20
alin. (2) din ROIIJ, aşa cum eronat susţine reclamantul, ci s-a pronunţat cu privire la modul de
interpretare a acestor dispoziţii.
Dispoziţia înscrie o soluţie de principiu, o dezlegare a normei de drept, iar nu una de aplicare a
soluţiei legale la o situaţie particulară. Dispoziţia de stabilire a criteriilor este una abstractă,
aplicabilă unei situaţii viitoare şi ipotetice.
Astfel, a susţinut că hotărârea aptă să producă efecte juridice în ceea ce îl priveşte pe reclamant va
fi doar hotărârea Colegiului Judecătoriei B., dacă va fi adoptată cu luarea în considerare a Hotărârii
nr. 45/7.11.2019. Or, până la acest moment nu există o hotărâre a Colegiului Judecătoriei B. prin
care să se fi raliat la punctul de vedere exprimat de Colegiul Curţii în ceea ce priveşte aplicarea disp.
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art. 20 alin. (2) din ROIIJ. Evaluarea în concret a situaţiei este în sarcina Colegiului Judecătoriei B.,
nu a CCCAB.
3. În ceea ce priveşte lipsa caracterului de act administrativ, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Codul
de procedură civilă, se arată:
Criticile recurentului-reclamant constau, pe de o parte, în afirmarea faptului că acest motiv ar fi
determinat respingerea acţiunii ca inadmisibilă, iar pe de pe altă parte, în reproducerea propriilor
susţineri formulate în faţa instanţei de fond şi a unora dintre considerentele din sentinţa civilă nr.
240/2020 a Tribunalului Suceava, fără argumente proprii vreunuia dintre motivele de casare
prevăzute de art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
Lipsa caracterului de act administrativ a hotărârii nr. 45/2019 a Colegiului de conducere a Curţii de
Apel B. a fost invocată prin întâmpinarea de la fond ca fiind unul dintre motivele de ordin procedural
pentru care cererea de chemare în judecată se impunea a fi respinsă ca nefondată. Cu privire la
această susţinere, reclamantul nu i-a contestat caracterul de apărare de fond, iar tribunalul a reţinuto ca atare. Motivul invocat, chiar dacă poate părea că vizează admisibilitatea acţiunii, presupune o
analiză de fond a naturii actului contestat nu numai prin prisma art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
554/2004, ci şi prin prisma dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al
Magistraturii, precum şi a art. 41 alin (1) lit. f) din Legea nr. 317/2004. În aceste condiţii, este greu
de decelat motivul pentru care soluţia de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în judecată
este considerată de recurentul-reclamant ca fiind preferabilă soluţiei pronunţate.
Intimata a răspuns şi în privinţa susţinerilor reclamantului formulate în faţa instanţei de fond cu
privire la caracterul hotărârii nr. 45/2019 a Colegiului de conducere a Curţii de Apel B. şi a solicitat
- pentru situaţia în care instanţa de recurs ar decide rejudecarea fondului - să fie avute în vedere
apărările formulate prin întâmpinarea depusă la instanţa de fond în privinţa motivelor de nelegalitate
invocate de reclamant prin cererea de chemare în judecată.
Analizând legalitatea sentinţei recurate, Curtea constată următoarele:
Analizând legalitatea sentinței recurate, prin prisma actelor și lucrărilor dosarului, precum și a
criticilor formulate prin recursul promovat, Curtea apreciază că acestea se încadrează pe motivele
de recurs prevăzute de art. 488 alin 1 pct. 5 și 8 Cod procedură civilă și că sunt întemeiate. Curtea
constată că într-adevăr, prima instanță nu a realizat o analiză aprofundată a pricinii deduse judecății.
Astfel, așa cum se poate observa din parcurgerea conținutului hotărârii, cererea de chemare în
judecată a fost respinsă ca nefondată, însă raționamentul expus în susținerea soluției vizează motive
de inadmisibilitate, și se raportează în principal la lipsa caracterului de act administrativ a hotărârii
Colegiului de Conducere CA BC atacate, or acest considerent este eronat.
Curtea reține că în lipsa unor prevederi exprese în ceea ce privește calea de atac împotriva
hotărârilor colegiilor de conducere și instanța competentă, devin aplicabile prevederile comune în
materie, în raport de natura actului, respectiv Legea nr. 554/2004.
Potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ, este „act administrativ
- actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică în regim de putere
publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere,
modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei
legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor
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proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile
publice; prin legi speciale pot fi prevăzute și alte categorii de contracte administrative supuse
competenței instanțelor de contencios administrativ". Hotărârea colegiului de conducere se
încadrează în această noțiune, în acest sens fiind și practica constantă a instanțelor judecătorești.
Curtea observă că, în măsura în care, datorită formulării utilizate în emiterea unui act
administrativ există dificultăți în modul de aplicare al acestuia, autoritățile pot emite acte de
modificare, completare ori interpretare. Totodată, în activitatea lor, aceste autorități pot îmbrățișa o
anumită interpretare a acestora, fără a fi nevoie de formalizarea acesteia într-un act administrativ
normativ interpretativ de sine stătător, interpretare care este supusă, de asemenea, prin prisma
actului administrativ asupra căruia poartă procesul de interpretare, controlului instanței de
contencios administrativ.
Este comun acceptat că pentru buna desfășurare a activității unei autorități se pot emite
diverse acte interne care modulează acțiunea acesteia şi care vădesc o anumită interpretare care se
dă actului administrativ normativ; în acest sens, se încadrează şi actele administrative unilaterale cu
caracter normativ, proprii sau asimilate, care la rândul lor pun în discuție o anumită interpretare a
normei.
Prin urmare, din punct de vedere normativ, conținutul normei originare poate fi clarificat, pe
lângă actele normative completatoare sau modificatoare, prin acte normative de interpretare, supuse
controlului de legalitate.
Astfel, Curtea reține că actul administrativ interpretativ este supus controlului judecătoresc
pe calea contenciosului administrativ şi poate fi infirmat de către instanțele judecătorești dacă acesta
nu respectă conținutul normativ al actului interpretat, astfel încât acţiunea ce face obiectul prezentei
cauze este admisibilă.
În ceea ce privește critica formulată de recurent referitoare la greșita soluționare a
excepției lipsei calității procesuale pasive a secund-pârâtei, Curtea constată că soluționarea acestei
excepții de către instanța de fond urmează în mod natural după corecta stabilire a naturii juridice a
actului atacat.
De asemenea, este întemeiată şi critica vizând greşita reţinere a excepţiei lipsei de interes,
respectiv a lipsei caracterului actual al interesul în promovarea acțiunii. Curtea observă astfel că în
conformitate cu art. 2 lit. a) din Legea 554/2004 se conferă legitimare procesuală activă în
contenciosul administrativ persoanei vătămate, noțiune definită ca „orice persoană titulară a unui
drept ori a unui interes legitim, vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ sau
prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri (...).”
Aceasta înseamnă că acțiunea în contencios administrativ poate fi promovată de orice
persoană interesată ale cărei drepturi sau interese legitime au fost vătămate printr-un act
administrativ nelegal sau prin refuzul unei autorități administrative de a-i soluționa o cerere legitimă.
Astfel, justifică legitimare procesuală activă în contenciosul administrativ, în sensul art.1
alin.1 și 2 din Legea nr. 554/2004, orice persoană, fizică sau juridică, dacă îndeplinește condiția de
a se considera vătămată într-un drept ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ, tipic sau
asimilat, adresat ei însăși sau altui subiect de drept.
Prevederile Legii nr. 554/2004 mai sus citate consacră regula contenciosului subiectiv, în
sensul că un act administrativ poate fi anulat numai dacă se dovedește că a produs reclamantului o
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vătămare într-un drept ori într-un interes legitim. Condiția vătămării în sensul art. 2 lit. a din Legea
nr.554/2004 se face prin raportare la noțiunea de interes legitim, interes care potrivit art.1 alin.1 din
aceeași lege poate fi atât public, cât şi privat.
Conform art. 2 alin.1 lit. p) din Legea nr.554/2004, prin interes legitim privat se înțelege
posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, inclusiv în considerarea realizării unui drept
subiectiv viitor și previzibil, prefigurat.
Luând în considerare prevederile legale expuse mai sus, nu se poate exclude ab initio
interesul reclamantului în formularea cererii de anulare a normelor interpretative ale unui act cu
caracter normativ, ale căror prevederi se pot aplica inclusiv recurentului-reclamant, în eventualitatea
unui transfer al judecătorilor între secțiile instanțelor aflate în circumscripția Curții de Apel B.
Având în vedere considerentele expuse, reținând că prima instanţă a soluţionat cauza prin
admiterea excepţiei de inadmisibilitate, excepţie care nu era dată în cauză, lăsând astfel nesoluţionat
fondul pricinii, Curtea va admite recursul, va casa hotărârea şi va trimite cauza pentru rejudecarea
fondului aceleiaşi instanţe, în temeiul art. 498 alin. (2) rap. la art. 496 alin. (2) Cod procedură civilă.

13. Alocaţia de stat. Procedura operaţională privind activitatea de acordare a beneficiilor
familiale conform Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială
Rezumat:
Curtea constată că, potrivit procedurii operaţionale privind activitatea de acordare a beneficiilor
familiale conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială şi ale Regulamentului CE 978/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a
Regulamentului nr. 883/2004 pârâta avea obligaţia de a verifica transmiterea/confirmarea primirii
cererii, precum şi modul de soluţionare a cererii de către statul spaniol, acesta urmând să
stabilească dacă raporturile de muncă dintre reclamanţi şi angajatorii spanioli ai acestora, îi
îndreptăţesc la acordarea de beneficii sociale în statul de reşedinţă. Fiind formulată cererea
pretinsă, înaintată de către autorităţile din România celor din Spania, şi fiind respinsă de
autoritatea spaniolă, statul competent să soluţioneze cererea de acordare a alocaţiei este Statul
Român.
(Decizia nr. 408 din 26.05.2021, dosar nr. 691/86/2019*)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
la data de 14.03.2019, sub nr. .../86/2019, reclamanţii A. şi B., în contradictoriu cu pârâta Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială C., au solicitat anularea Deciziei nr. 1548155842305 din
22.01.2019 prin care s-a soluţionat cererea de acordare a alocaţiei de stat minorului D., născut la
data de 21.02.2017 (cerere înregistrată sub nr. 40/20.08.2017) şi a Adresei nr. 6032/2019, prin care
s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva deciziei sus – menţionate, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 371 din 16.05.2019, Tribunalul Suceava a admis acţiunea, iar recursul pârâtei
promovat împotriva acestei sentinţe a fost admis prin decizia nr. 779 din 29.10.2019 a Curţii de
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Apel Suceava, sentinţa recurată fiind casată şi cauza trimisă spre rejudecare, dosarul fiind
reînregistrat pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de
18.09.2020 sub nr. ..../86/2019*.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr.927/17.12.2020, a admis în parte cererea, a anulat adresa nr.
6032/01.03.2019 şi decizia nr. 1548155842305/22.01.2019 emise de pârâtă şi a respins cererea
reclamanţilor de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială C. a declarat recurs, criticile formulate vizând următoarele aspecte:
Sentinţa nr. 927 din 17.12.2020 pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal este în parte nelegală, fiind dată cu încălcarea normelor de drept material.
Normele de drept material încălcate de instanţa de fond sunt dispoziţiile art. 11 alin. 1 şi art. 68 alin,
1 lit. a şi b din Regulamentul CE nr. 883/2004 care prevăd că persoana care desfăşoară activitate
într-un stat membru, se supune legislaţiei din statul membru respectiv.
În cazul familiei A. care locuieşte şi desfăşoară activitate în Spania, potrivit anchetei sociale nr. 546
din 22.01.2019 întocmită de Primăria oraşului E., statul competent pentru acordarea prestaţiilor
familiale, respectiv alocaţia pentru copil, este Spania, conform art. 11 din Regulamentul CE nr.
883/2004. Intimaţii - reclamanţi înainte de a solicita alocaţia de stat în România, nu s-au adresat
statului spaniol cu o cerere pentru solicitarea alocaţiei de stat în Spania, astfel cum se confirmă prin
răspunsul la formularul, european E411 depus chiar de avocatul reclamanţilor la instanţa de fond la
termenul de judecată din 16.05.2019. Deşi, legal competenţa de acordare a prestaţiilor familiale
aparţine statului membru spaniol, intimaţii au ales să primească alocaţia de stat din România, fără
să facă dovada la data solicitării în România odată cu depunerea cererii, că s-au adresat agenţiei
spaniole şi că eventual nu îndeplinesc condiţiile şi au fost respinşi de statul spaniol.
Instanţa de fond, în mod greşit înţelege că se susţine neacordarea alocaţiei pentru copil şi în acest
sens se face discriminare. Din contră, în contextual dat, AJPIS susţine acordarea alocaţiei, însă de
către de agenţia europeană competentă. Problema nu este a neacordării alocaţiei de stat, ci de către
care stat sau agenţie europeană se acordă. Prima instanţă, în motivarea sentinţei atacate reţine că
decizia contestată nu este motivată, dar în mod contrar aceasta este suficient motivată, atât în fapt se precizează motivul că statul competent cu plata alocaţiei de stat pentru copii (ASC prescurtat )
este Spania - cât şi în drept - este indicată baza legală art. 11 din Regulamentul CE nr. 883/2004
care stabileşte competenţa de acordare a alocaţiei de stat.
Având în vedere că cererea reclamantului de acordare a alocaţiei de stat pentru copii a fost respinsă
datorită competenţei statului spaniol, că negaţia eliberată de agenţia spaniolă la data de 29.04.2019
este ulterioară emiterii deciziei de respingere din 22.01.2019, este un înscris care datează din
momentul judecăţii, recurenta consideră ca pentru acordarea alocaţiei de stat, reclamantul trebuie să
se adreseze cu o nouă cerere, negaţia din Spania şi toate documentele justificative cerute de lege,
primăriei în raza căreia are domiciliul.
Concluzionează recurenta că sentinţa atacată este nelegală, fiind pronunţată cu încălcarea legislaţiei
europene, că Agenţia spaniolă recunoaşte competenţa de acordare a alocaţiei, dar intimaţii nu au
formulat înainte de a solicita alocaţie de stat în România cerere de acordare a alocaţiei pentru copil
în Spania, că intimaţii nu au prezentat o dovadă că nu ar fi avut dreptul la alocaţie în Spania de la
data solicitării alocaţiei de stat în România şi până la data de 29.04.2019.
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Prin întâmpinare, intimaţii-reclamanţi au solicitat respingerea recursului ca nefondat, susţinând
că, raportat la dispoziţiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 şi la probatoriul administrat
în cauză, în mod corect prima instanţă a apreciat că actele administrative contestate sunt nelegale şi
a admis cererea reclamanţilor.
Recurenta a răspuns în scris la întâmpinare.
Examinând recursul, ale cărui motive se circumscriu celor prevăzute la art.488 pat.8 din
Codul de procedură civilă, curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:
Prin cererea de chemare în judecată s-a supus controlului instanţei de contencios administrativ
legalitatea deciziei nr. 1548155842305 din 22.01.2019 prin care pârâta a respins cererea de acordare
a dreptului pentru alocaţia de stat, formulată de reclamanţi, pentru minorul D., născut la 21.02.2017,
pe considerentul lipsei negaţiei eliberată de autorităţile spaniole, Spania fiind stat prioritar pentru
plata alocaţiei.
Curtea constată că, potrivit procedurii operaţionale privind activitatea de acordare a beneficiilor
familiale conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială şi ale Regulamentului CE 978/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a
Regulamentului nr. 883/2004 pârâta avea obligaţia de a verifica transmiterea/confirmarea primirii
cererii, precum şi modul de soluţionare a cererii de către statul spaniol, acesta urmând să stabilească
dacă raporturile de muncă dintre reclamanţi şi angajatorii spanioli ai acestora, îi îndreptăţesc la
acordarea de beneficii sociale în statul de reşedinţă.
În acord cu prima instanţă, Curtea constată că pârâta, iniţial, nu şi-a îndeplinit obligaţia de a
comunica statului spaniol cererea de acordare a dreptului solicitat de reclamanţi şi documentele
dosarului în copie, conform art. 68 alin. 3 din regulamentul 883/2004, respectiv nu a informat
reclamanţii referitor la statul competent cu plata beneficiului de asistenţă socială pentru copil.
Într-adevăr, pe parcursul rejudecării cauzei, pârâta a înaintat cererea de acordare a alocaţiei şi
documentele aferente Statului Spaniol, în acest sens fiind adresa nr. 36127 din 12.12.2019, însă la
momentul respingerii cererii reclamanţilor, aceasta nu întreprinsese demersuri în acest sens, astfel
cum prevăd normele legale.
Conform procedurii operaţionale privind activitatea de acordare a beneficiilor familiale conform
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale
Regulamentului CE 978/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr.
883/2004, există o obligaţie subsidiară a Statului Român de a acorda alocaţie conform legislaţiei
naţionale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legislaţiei statului unde părinţii îşi desfăşoară
activitatea.
În ceea ce priveşte lipsa negaţiei eliberată de autorităţile spaniole, se observă că ceea ce
reproşează recurenta intimatului este faptul că reclamanţii nu s-au adresat anterior cu o cerere
Statului Spaniol prin care să facă dovada că nu îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei de către
Spania, acesta fiind stat prioritar în acordarea dreptului în discuţie. Fiind formulată cererea pretinsă,
înaintată de către autorităţile din România celor din Spania astfel cum s-a menţionat anterior, aceasta
a fost respinsă de Institutul Naţional al Asigurărilor Sociale - Direcţia Provinciei Huelva la
29.04.2019. Prin urmare, având în vedere dispoziţiile legale anterior expuse, statul competent să
soluţioneze cererea de acordare a alocaţiei este Statul Român, iar cum cerinţele de fond sunt
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îndeplinite şi în cauză trebuie protejat interesul superior al minorului, este dat refuzul nejustificat de
soluţionare favorabilă a cererii.
Faţă de cele ce preced, văzând prevederile art. 496 alin. 1 C.p.c., Curtea constată că recursul
este nefondat, urmând a fi respins ca atare.

14. Alocaţia de stat. Suprapunerea prestaţiilor. Procedura operaţională privind activitatea de
acordare a beneficiilor familiale conform Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială
Rezumat:
Normele europene care asigură coordonarea sistemelor de securitate socială stabilesc o serie de
principii: o singură legislaţie aplicabilă; egalitatea de tratament; totalizarea perioadelor de
asigurare, rezidenţă sau ocupare; principiul bunei administrări în virtutea căruia instituţiile
statelor membre au obligaţia de a coopera şi de a-şi furniza asistenţă reciprocă în folosul propriilor
cetăţeni. Art. 10 Regulament menţionează – într-o manieră explicită – principiul general al
prevenirii suprapunerii prestaţiilor, ceea ce înseamnă că Regulamentul nu conferă şi nici nu
menţine dreptul la mai multe prestaţii de acelaşi fel pentru una şi aceeaşi perioadă.
(Decizia nr. 406 din 26.05.2021, dosar nr. 2724/86/2020)

Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal la data de
03.09.2020, înregistrată sub nr. .../86/2020, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta Agenţia
Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţie Socială B., a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr.
1593410074658 din 29.06.2020, din dosar nr. 33141716992139938940 privind recuperarea unor
sume plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copil, emisă de către Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava şi împotriva Deciziei nr. 23126/17.08.2020, de soluţionare
a contestaţiei împotriva Deciziei nr. 1593410074658 din 29.06.2020, emisă de aceeaşi instituţie,
solicitând admiterea prezentei contestaţii şi anularea deciziilor sus-arătate.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr.912/17.12.2020, a admis cererea şi a anulat decizia nr.
1593410074658/29.06.2020 şi decizia nr. 23126/17.08.2020 emise de către pârâtă.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială a promovat recurs, criticile recurentei vizând următoarele aspecte:
Sentinţa atacată este nelegală, fiind dată cu aplicarea greşită a legii şi încălcarea normelor de drept
material.
Instanţa de fond nu a ţinut seama de proba depusă la dosarul cauzei constând în răspunsul la
formularul European E411 primit de la statul italian, respectiv agenţia italiană INPS TIVOLI, care
atestă că minorul C. a primit în continuare de la statul italian alocaţie şi pentru perioada 01.10.2017
-30.06.2020. Aceeaşi agenţie italiană, la data de 27.10.2016, a eliberat cererea de autorizare a
alocaţiilor pentru Nucleul Familial prin răspunsul la formularul European E411, confirmând că soţul
intimatei, D., a primit în continuare alocaţie pentru minorul C. ca angajat în perioada 01.07.2016 -

327

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

29.05.2019, iar în perioada 25.06.2019 - 30.06.2020 a primit această alocaţie familială alături de
indemnizaţia de la NASPI.
Instanţa de fond în mod eronat a reţinut că intimata-reclamantă a solicitat încetarea alocaţiei în Italia
prin cererea de autorizare a alocaţiilor pentru Nucleul Familial, şi că această cerere de autorizare
atestă încetarea alocaţiei în Italia, dar de fapt este o cerere care atestă perioada în care a beneficiat
de alocaţie în statul italian, eliberată în data de 27.10.2016 pentru perioada 28 07 2013 -30.09.2017.
La depunerea cererii de reluare a alocaţiei de stat în România, conform Procedurii operaţionale nr.
22780 din 25.10.2018, AJPIS a iniţiat formularul E411 nr. 11340 din 18.05.2018 la care nu s-a
primit răspuns şi apoi s-a reiniţiat un alt formular E411 cu nr. 4317 din 13.02.2019 la care s-a primit
răspunsul înregistrat de către instituţia recurentă sub nr. 17358 di 09.06.2020 şi în baza căruia s-a
întocmit decizia de debit.

Faţă de cererea de autorizare a alocaţiilor pentru Nucleul Familial eliberată la data de 27.10.2016,
formularul E411 cu nr. 4317 din 13.02.2019 la care s-a primit răspunsul înregistrat de către AJPIS
sub nr. 17358 din 09.06.2020 este documentul cel mai recent sau cel mai nou care atestă că minorul
C. a beneficiat de alocaţie în Italia. Conform procedurii operaţionale mai sus menţionate, în cazul
în care la primirea răspunsului din statul membru de activitate, familia a beneficiat de prestaţii
familiale pentru copil în satul membru de activitate, se va constitui debit pe perioada de suprapunere
a plăţilor, conform art. 72 din Regulamentul European nr. 987/2009. Prin urmare, instanţa de fond
în mod eronat susţine în considerentele hotărârii judecătoreşti că beneficiarul alocaţiei familiale
primite conform formularului E411 poate fi obligat la restituirea acesteia către statul italian,
încălcând dispoziţiile art. 72 din Regulamentul European nr. 987/2009. Potrivit Procedurii
operaţionale, chiar dacă copilul are reşedinţa în România împreună cu un părinte fără activitate în
România, celălalt membru de familie cu activitate într-un stat membru poate beneficia de prestaţii
familiale pentru copil în statul membru de activitate. Deşi la traducerea formularului E411,
translatorul a făcut o inversare de persoane, se vede clar că e greşeala traducătorului, originalul
formularului E411, cel în limba italiană, este înscrisul de bază care atestă în mod just ordinea
persoanelor.
În consecinţă, instanţa de fond a încălcat legislaţia europeană, respectiv Regulamentul european nr.
883/2004 şi Regulamentul European nr. 987/2009, aplicând în mod greşit legea naţională, iar prin
admiterea cererii de chemare în judecată instanţa de fond mai acordă şi cea de-a doua alocaţie
minorului C. A considerat că proba răspunsului la formularul E411 nu este edificatoare,
concludentă, pertinentă şi utilă cauzei, când dimpotrivă este proba cea mai importantă, prin care
agenţia italiană îşi recunoaşte competenţa de acordare a prestaţiilor familiale. Motivarea hotărârii
instanţei de fond este superficială şi confuză, nefiind respectate prevederile art. 425 alin. (1) lit. b)
din Codul de procedură civilă.
Prin întâmpinare, intimata-reclamantă A. a solicitat respingerea recursului, în esenţă susţinând că
în mod corect instanţa de fond a statuat că minorul C. are dreptul de a primi alocaţie de stat de la
statul român, astfel încât decizia de recuperare a debitului este nelegală.
Prin răspunsul la întâmpinare, recurenta reafirmă că instanţa de fond a încălcat legislaţia europeană,
respectiv dispoziţiile art. 11 şi 68 din Regulamentul CE nr. 883/2004 şi dispoziţiile art. 72 din
Regulamentul European nr. 987/2009, aplicând în mod greşit legislaţia naţională pentru perioada de
debit, copilul C. beneficiind astfel, contrar legii, de două alocaţii de stat de la două state membre 328
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România şi Italia - şi că decizia nr.1593410074658 din 29.06.2020 privind recuperarea unor sume
plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii este temeinică şi legală.
Examinând recursul, ale cărui motive pot fi circumscrise celor prevăzute de art.488 pct.8 din
Codul de procedură civilă, curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:
Prin Decizia nr. 1593410074658 din 29.06.2020 recurenta a obligat reclamanta la restituirea sumei
totale de 3798 lei reprezentând alocaţia de stat încasată pentru minorul C., născut la data de 23
octombrie 2003, pentru perioada 01 octombrie 2017 – 30 iunie 2020, cu motivarea că soţul
reclamantei, D., a încasat, în aceeaşi perioadă, pentru minor, prestaţiile familiale achitate de statul
italian potrivit ordinii de prioritate stabilite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (f.9 şi 10 dosar
tribunal).
Cu titlu preliminar, Curtea înţelege să facă următoarele precizări:
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – aplicabil litigiului pendinte – face parte dintr-un pachet legislativ
al UE în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială la nivelul statelor membre.
Normele europene care asigură coordonarea sistemelor de securitate socială stabilesc o serie de
principii: o singură legislaţie aplicabilă; egalitatea de tratament; totalizarea perioadelor de asigurare,
rezidenţă sau ocupare; principiul bunei administrări în virtutea căruia instituţiile statelor membre au
obligaţia de a coopera şi de a-şi furniza asistenţă reciprocă în folosul propriilor cetăţeni.
Art. 10 Regulament menţionează – într-o manieră explicită – principiul general al prevenirii
suprapunerii prestaţiilor, ceea ce înseamnă că Regulamentul nu conferă şi nici nu menţine dreptul
la mai multe prestaţii de acelaşi fel pentru una şi aceeaşi perioadă.
În speţă, Curtea este chemată să stabilească legislaţia statului membru aplicabilă situaţiei dedusă
judecăţii, cu referire la acordarea prestaţiilor familiale – alocaţie minor.
Pentru situaţia în care drepturile sunt deschise în aceeaşi perioadă pentru membrii aceleiaşi familii,
în conformitate cu mai multe legislaţii, pentru respectarea principiului care se degajă din art. 10
Regulament - art. 68 stabileşte o serie de reguli de prioritate.
Din conţinutul informaţiilor furnizate de autorităţile competente ale statului italian, rezultă că D. –
soţul reclamantei-intimate – a beneficiat din partea statului italian de prestaţiile familiale pentru
minorul C. (rezultat dintr-o căsătorie anterioară a reclamantei-intimate) pe perioada 01 octombrie
2017 – 30 iunie 2020 – titularul încasării respectivelor prestaţii familiale fiind lucrător cu contract
pe durată nedeterminată încheiat cu o firmă italiană, iar potrivit informaţiilor furnizate de autorităţile
române, pentru aceeaşi perioadă şi pentru acelaşi minor, reclamanta a încasat din partea statului
român alocaţie de stat, aceasta împreună cu minori stabilindu-şi rezidenţa în România (comuna X)
începând cu luna septembrie 2017.
De interes pentru dezlegările din prezenta cauză este declaraţia soţului reclamantei, D., care a înţeles
să apeleze la instituţia „nucleului familial” în componenţa căruia intră şi copiii născuţi din
căsătoriile anterioare ale soţilor şi care a fost creată şi reglementată de statul italian pentru a ajuta şi
susţine familiile lucrătorilor care desfăşoară o activitate salarială pe teritoriul acestui stat membru
prin plata şi a prestaţiilor familiale (alocaţii) de natura celor din litigiu.
Este indiscutabil dreptul minorului C. de a beneficia de prestaţii familiale (alocaţie minor), iar
înscrisurile – la care Curtea a făcut trimitere în precedent – pun în evidenţă, fără echivoc, existenţa,
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pentru aceeaşi perioadă, a unei suprapuneri a prestaţiilor de acelaşi tip achitate deopotrivă de cele
două state membre UE.
Potrivit înscrisurilor existente la dosar rezultă cu evidenţă faptul că începând cu luna septembrie
2017, reclamanta împreună cu minorul şi-au stabilit rezidenţa pe teritoriul statului român, că minorul
este înscris şi urmează cursurile Şcolii Gimnaziale X, iar relaţiile dintre soţi sunt grav deteriorate,
existând înregistrată pe rolul instanţei de judecată acţiunea de divorţ.
Circumstanţele mai sus evocate pun în evidenţă faptul că, începând cu septembrie 2017 nu mai poate
fi vorba de existenţa „nucleului familial” care să justifice acordarea de către statul italian (instituţia
competentă) a prestaţiilor familiale către D., aşa încât, începând cu această dată (septembrie 2017)
statului român (instituţia competentă) îi revine - prioritar - obligaţia achitării acestei prestaţii
familiale către reclamantă care împreună cu minorul au stabilită rezidenţa pe teritoriul acestuia.
Aşa fiind, în acord cu statuările primei instanţe şi din perspectiva considerentelor evocate în
precedent, Curtea va respinge, ca nefondat, recursul pârâtei.

15. Anulare act decizie de exmatriculare pentru frauda şi nepromovare examene. Procedura
disciplinară
Rezumat:
Regulamentul despre a cărui aplicare şi interpretare este vorba determină echivocul asupra
procedurii de urmat, iar un atare dubiu este de natură să profite celui ce se i se impută încălcarea
lui. Astfel, se reţine că regulamentul conţine în primul rând un set de dispoziţii privind
exmatricularea unui student din facultate ca urmare a fraudei, ce culminează cu exmatricularea
studentului prin decizie a rectorului, în baza consiliului facultăţii şi a senatului universitar. În al
doilea rând, regulamentul conţine şi un al doilea set de dispoziţii, potrivit cărora, ori de câte ori se
pune problema exmatriculării pentru o abatere disciplinară, o cercetare disciplinară de către o
comisie de disciplină trebuie să existe. Or, aceeaşi premisă, sancţionabilă cu cea mai gravă măsura,
a excluderii de la studii, nu poate susţine două proceduri diferite, dintre care ambele se doresc a fi
imperative.
(Decizia nr. 478 din 14.06.2021, dosar nr. 86/39/2020*)

Hotărârea :
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal şi
înregistrată sub nr. ../39/2020 din 5 februarie 2020, reclamanta A. a chemat în judecată pârâta
Academia B., solicitând anularea Deciziei nr. 95 din 28.11.2019 a Academiei B., prin care s-a dispus
măsura exmatriculării sale, studentă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
specialitatea „Drept", forma de învăţământ ID - Anul III (la momentul dispunerii măsurii) ca urmare
a „nepromovării examenelor" din anul III de studii, în ciuda faptului că nu înregistrează nicio
restanţă, iar la examenul în urma căruia s-a luat această decizie, nu poate fi vorba de nepromovare
din moment ce supraveghetorii au eliminat-o din examen pe motiv ca ar exista o suspiciune de
fraudă neprobată.
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Pârâta Academia B. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei materiale a
Curţii de Apel Suceava, iar pe fond, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii privind anularea
deciziei de exmatriculare nr. 95/28.11.2019, precum şi respingerea petitului cu privire la cheltuielile
de judecată.
Pârâta a invocat excepţia netimbrării, solicitând anularea cererii de chemare în judecată, precum și
excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Suceava.
Prin sentinţa civilă nr. 39 din data de 19 mai 2020 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar
nr. ../39/2020, a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect „anulare act
administrativ”, privind pe reclamanta A. şi pârâta Academia B., în favoarea Tribunalului Suceava.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava la data de 25 iunie 2020 sub nr.
../39/2020.
Prin sentinţa nr. 729 din 5 noiembrie 2020 Tribunalul Suceava - Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal a respins, ca nefondată, acţiunea.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamanta A., criticând-o pentru
nelegalitate.
În motivare, a considerat că sentinţa recurată a fost dată cu aplicarea greşită a legii, în cauză fiind
incident motivul de casare prev. de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă.
A arătat că susţinerile sale din acţiunea introductivă referitoare la nulitatea absolută a deciziei pentru
neparcurgerea procedurii disciplinare prealabile au fost înlăturate pe considerentul că măsura
exmatriculării sale a fost adoptată nu ca sancţiune disciplinară, ci ca urmare a faptului că nu a
promovat examenul după reexaminare, iar susţinerile referitoare la motivarea neadecvată a deciziei
contestate au fost şi ele respinse cu motivarea că pârâta a indicat temeiul de fapt (nepromovarea
examenelor) şi pe cel de drept aplicabil în cauză (art. 49 alin. 1 şi 4 din Regulament) şi că indicarea
şi a altor temeiuri juridice care nu sunt incidente în speţă (art. 285 şi art. 286 alin. 2 lit. e) din
Regulament) nu afectează legalitatea deciziei din moment ce actul administrativ contestat a fost
motivat într-o manieră suficient de clară, care permite atât înţelegerea raţiunilor avute în vedere de
organul emitent, cât şi exercitarea controlului judiciar, statuări nelegale pentru următoarele
considerente:
În mod incontestabil, la originea măsurii exmatriculării sale stă o pretinsă fraudă/ tentativă de fraudă
presupus a fi fost săvârşită de ea la data de 28 septembrie 2019, când a fost surprinsă cu telefonul
mobil pe masă în timpul examenului la materia "drept penal-partea specială", aspect consemnat în
procesul verbal întocmit de Comisia de examinare şi reţinut ca atare în considerentele sentinţei
recurate.
Instanţa de fond a reţinut că, în condiţiile în care nu a fost declanşată împotriva sa procedura
cercetării disciplinare în condiţiile art. 80 şi urm. din Regulamentul privind activitatea profesională
a studenţilor, nu este investită să analizeze existenţa sau inexistenţa fraudei/tentativei de fraudă
imputate şi vinovăţia sa în săvârşirea acesteia (pag. 6 alin. 2), aşa încât, a examinat legalitatea
deciziei contestate pornind de la premisa existenţei faptei ilicite (deţinerea telefonului mobil în
timpul examenului) şi a apreciat că această premisă este suficientă pentru aplicarea art. 39, iar apoi
a art. 49 alin. 4 din Regulament, fără a fi necesară declanşarea procedurii disciplinare, pe motiv că
pârâta dispune de o marjă de apreciere şi evaluare în identificarea soluţiilor adecvate circumstanţelor
cauzei.
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Contrar acestei aprecieri, dispoziţiile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor
nu conferă pârâtei un drept de opţiune în a declanşa sau nu procedura disciplinară în ipoteza unei
fapte ce poate întruni elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, iar aplicarea dispoziţiilor
art.39 din Regulament fără derularea unei proceduri disciplinare care să confirme existenţa
fraudei/tentativei de fraudă şi vinovăţia persoanei în cauză reprezintă un exces de putere în
accepţiunea art.2 lit. n) din Legea nr.554/2004.
Această concluzie este justificată, în speţă, şi de împrejurarea că în cuprinsul Regulamentului nu
există definiţii distincte pentru noţiunea de ”fraudă/tentativă de fraudă la examene” care ar atrage
incidenţa art.39 şi noţiunea de ”fraudă/tentativă de fraudă la examene” care ar putea constitui
abaterea disciplinară prevăzută de art.81 alin.1 lit. a) pct.17, în lipsa unei astfel de distincţii
neexistând niciun temei care să confere pârâtei dreptul de apreciere între a face aplicarea art.39, cu
toate consecinţele aferente sau a declanşa procedura cercetării disciplinare.
A admite existenţa unui drept de apreciere în sensul sus arătat şi posibilitatea exercitării
discreţionare a unui astfel de drept de apreciere din regulament, potrivit cărora săvârşirea oricărei
fapte ce poate constitui abatere disciplinară impune declanşarea procedurii disciplinare, dar şi a
permite pârâtei să eludeze principiile prezumţiei de nevinovăţie şi garantării dreptului la apărare,
prevăzute de art.85 alin.3 lit. a şi b, potrivit cărora orice student trimis în faţa comisiei este nevinovat
până la rămânerea definitivă a Consiliului facultăţii, acesta având dreptul de a fi audiat, de a propune
dovezi în apărarea sa, de a da explicaţii sau de a fi asistat, de un apărător ales din rândul cadrelor
didactice.
Din moment ce frauda/tentativa de fraudă la examen are acelaşi înţeles atât în accepţiunea art.39,
cât şi în accepţiunea art.81 alin.1 lit. a pct.17 din regulament, măsurile prevăzute de art.39 (care sunt
în fond tot sancţiuni, chiar dacă ele nu sunt calificate, potrivit art.80, ca sancţiuni disciplinare) nu
pot fi aplicate/validate decât după derularea procedurii disciplinare obligatorii prin care, cu
respectarea tuturor garanţiilor specifice dreptului la apărare, să fie stabilită existenţa faptei şi să fie
infirmată prezumţia de nevinovăţie a studentului în cauză.
În contextul celor arătate, aplicarea măsurilor prevăzute de art. 39 din Regulament pentru săvârşirea
unei fraude/tentative de fraudă care nu a fost confirmată prin procedura cercetării disciplinare
prevăzute de art. 8586 din Regulament are semnificaţia unui exces de putere în sensul art. 2 lit. n)
din Legea nr. 554/2004, ca fiind adoptată cu încălcarea prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului său
la apărare, de către un alt organ (comisia de examen) decât cel care, potrivit art. 86 alin. 5, are
competenţa exclusivă de a stabili vinovăţia sau nevinovăţia studentului acuzat de săvârşirea unei
fapte ce poate constitui abatere disciplinară (respectiv Comisia dc cercetare disciplinară).
În altă ordine de idei, cu referire la excesul de putere reglementat de art. 2 lit. n) din Legea nr.
554/2004, practica judiciară a statuat că o autoritate publică cu atribuţii de reglementare într-un
anumit domeniu de activitate are obligaţia, rezultată din exigenţele bunei administrări, să emită,
pentru organizarea activităţii sale, norme administrative clare, care să excludă interpretarea în sensul
deturnării scopului prevederilor legale în aplicarea cărora a fost emis, nesocotirea unei astfel de
obligaţii putând fi încadrată în definiţia excesului de putere (Decizia nr. 1622 din 27 martie 2014 a
ÎCCJ - Secţia de contencios administrativ şi fiscal).
În speţă, Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor nu îndeplineşte condiţiile de
claritate impuse de exigenţele bunei administrări a activităţii profesionale a studenţilor, întrucât
creează un cadru normativ confuz, cu reglementări şi condiţionări diferite pentru aceeaşi ipoteză
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normativă, în contextul în care, pe de o parte, reglementează frauda/ tentativa de fraudă la examen
ca pe o abatere disciplinară pentru care pot fi aplicate exclusiv sancţiunile prevăzute de art. 80, după
efectuarea cercetării disciplinare cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului la apărare
şi după constatarea vinovăţiei persoanei în cauza-de o Comisie de cercetare disciplinară, iar pe de
altă parte, tot pentru aceeaşi faptă (fraudă/tentativă de fraudă) prevede posibilitatea aplicării de către
comisia dc examen a altor măsuri sancţionatorii (eliminarea din examen, acordarea notei 1,
nepromovarea examenului), fără a defini natura acestor sancţiuni, fără a asigura posibilitatea
studentului în cauză de a se apăra şi de a contesta măsurile respective şi fără a stabili corelaţia dintre
procedura de aplicare a acestor măsuri şi procedura imperativă a cercetării disciplinare.
În fine, a considerat că decizia contestată este nelegală, întrucât temeiul de fapt (nepromovarea
examenului în sesiunea de reexaminare) a fost stabilit în aplicarea unei norme care nu îndeplineşte
cerinţele de claritate şi previzibilitate impuse de principiul securităţii juridice, fiind emisă cu exces
de putere în sensul art.2 lit. n din Legea nr.554/2004.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi rejudecând în fond litigiul, să se admită
acţiunea astfel cum a fost formulată, cu consecinţa anulării deciziei nr.95 din 28 noiembrie 2019
emisă de pârâtă, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată din ambele faze procesuale.
În drept, a invocat dispoziţiile art.488 alin.1 pct. 8 Cod proc. civilă.
Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei instanţei de
fond ca temeinică şi legală, precum şi respingerea pretenţiilor cu privire la cheltuielile de
judecată.
A apreciat că Academia B. în mod corect a făcut aplicarea art. 36 alin. (2) teza a II-a din
Regulamentul aprobat prin HSU nr.4.527.124/2019, reclamanta fiind exmatriculată ca urmare a
nepromovării nici în sesiunea de reexaminare a examenului la disciplina Drept penal. Partea
specială.
Faţă de susţinerile recurentei din acţiunea introductivă şi din recursul formulat potrivit cărora nu a
încercat să fraudeze examenul la disciplina - Drept penal. Partea specială, a arătat că acestea sunt
combătute de cele reţinute în procesul-verbal întocmit în timpul desfăşurării reexaminării şi
înregistrat la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative nr. 4474745, depus la dosarul instanţei
de fond, în care este consemnat faptul că în timpul examenului reclamanta avea telefonul mobil
asupra sa sub foaia de examen; că după verificarea telefonului, cu acordul reclamantei, s-a constatat
faptul că în browser-ul de internet al telefonului erau accesate mai multe pagini de internet cu titlul
„drept penal partea specială", motiv pentru care s-a dispus eliminarea din examen a reclamantei,
din vina acesteia.
Ca urmare, Decizia nr. 95/28.11.2019 a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare,
inclusiv a Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor Academiei B., aprobat prin
Hotărârea Senatului Universitar nr. 4.527.124/2019, instanţa de fond respingând în mod corect
acţiunea introductivă.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi motivelor
de recurs invocate, Curtea reţine următoarele:
Recurenta - reclamantă a criticat hotărârea Tribunalului Suceava arătând că instanţa a
soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de drept material. Arată recurenta
că hotărârea este nelegală prin aceea că prima instanţă nu a analizat pretinsa faptă ilicită care a stat
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la baza emiterii deciziei de exmatriculare şi nu a ţinut cont că aceasta nu a fost emisă în urma
desfăşurării unei proceduri disciplinare relativ la acea faptă imputată. Arată că pârâta nu avea un
drept de opţiune în a declanşa sau nu procedura disciplinară în ipoteza unei fapte ce putea întruni
elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, iar dispunerea exmatriculării înafara unei atari
proceduri reprezintă un exces de putere.
Analizând criticile formulate, Curtea apreciază că acestea sunt întemeiate, şi că prima instanţă nu a
dat o interpretare corectă textelor legale incidente.
Reţine curtea în prezenta analiză că, aşa cum s-a arătat concordant de către ambele părţi, recurenta
– reclamantă prin decizia 95 din 28.11.2019 a fost exmatriculată de la Facultatea de Ştiinţe Juridice
şi administrative a Academiei B. ca urmare a nepromovării examenelor, în temeiul dispoziţiilor art.
49 alin. 1 şi 4 lit. b din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia B.
aprobat prin hotărârea nr. 4527/124/2019. La baza deciziei s-a aflat reţinerea ca nepromovat a
examenului la disciplina Drept penal, în urmă eliminării reclamantei din examenul din data de
28.09.2019 desfăşurat în sesiunea de reexaminare pentru fraudă prin folosirea telefonului mobil. În
prezenta cauză reclamanta critică măsura exmatriculării, apreciind că aceasta putea fi dispusă numai
ca urmare a unei proceduri de sancţionare disciplinară cu cercetare disciplinară prealabilă, potrivit
dispoziţiilor din Regulament.
Curtea reţine că Regulamentul despre a cărui aplicare şi interpretare este vorba determină
într-adevăr echivocul asupra procedurii de urmat în ce priveşte o situaţie precum cea a reclamantei,
şi că un atare dubiu este de natură să profite celui ce se i se impută încălcarea lui, respectiv
reclamantei.
Astfel, se reţine că regulamentul conţine în primul rând un set de dispoziţii privind
exmatricularea unui student din facultate ca urmare a fraudei, ce culminează cu exmatricularea
studentului prin decizie a rectorului, în baza consiliului facultăţii şi a senatului universitar:
Potrivit art. 39 din regulament, frauda/tentativă de fraudă la examene ...consemnată de către
cadrul didactic examinator/supraveghetor într-un raport adresat decanului facultăţii, atrage
eliminarea din examen, acordarea notei 1 şi nepromovarea examenului. Apoi, potrivit art. 36 alin.
2 studentul care... nu promovează nici după reexaminare, va fi exmatriculat din academie, iar,
potrivit art. 49 alin. 4 lit. b, vor fi exmatriculaţi şi următorii studenţi:..studentul care nu promovează
examenele în condiţiile prevăzute de art. 36 alin. 2, exmatriculare care are a opera, potrivit art. 49
alin. 1 prin decizie a rectorului, în baza consiliului facultăţii şi a senatului universitar, şi, mai ales,
fără efectuarea unei cercetări disciplinare, aşa cum rezultă din interpretarea per a contrario a art. 50
alin. 1: în situaţiile prevăzute de art. 49 alin. 4 lit. a şi alin. 5, sancţiunea exmatriculării se dispune
numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile – fiind exclusă, aşadar efectuarea unei
cercetări disciplinare pentru dispunerea exmatriculării în situaţia art. 49 alin. 4 lit.b – tocmai cea din
prezenta cauză.
În concret, aplicată fiind această procedură situaţiei reclamantei, frauda în cursul examenului
s-a răsfrânt în nepromovarea examenului conform art. 39 din regulament, la rândul ei nepromovarea
a determinat exmatricularea în condiţiile art. 49 alin. 4 lit. b coroborat cu art. 36 alin. 2, iar aceasta
a permis exmatricularea fără o cercetare disciplinară în condiţiile art. 49 alin. 1 şi art. 50 alin. 1.
În al doilea rând, regulamentul conţine şi un al doilea set de dispoziţii, respectiv potrivit art.
81 alin. 1 lit. a pct. 17, constituie abatere ce se sancţionează disciplinar, ...frauda/tentativa de
fraudă la examene, colocvii, proiecte, iar potrivit art. 85 sancţiunile disciplinare prevăzute de art.
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80 alin. 4 lit. e şi f - preaviz de exmatriculare sau exmatriculare, pot fi dispuse numai după
efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile de către o comisie de disciplină. Se reţine aşadar
că, deşi efectuarea unei cercetări disciplinare nu rezultă a fi obligatorie în toate cazurile în care se
reţine o abatere disciplinară, ori de câte ori însă, se pune problema exmatriculării pentru o abatere
disciplinară, o cercetare disciplinară de către o comisie de disciplină trebuie să existe.
În concret, aplicat situaţiei reclamantei textul de mai sus, frauda din timpul examenului s-ar
fi impus a fi sancţionată potrivit art. 81 alin. 1 lit. a pct. 17 numai după efectuarea unei cercetări
disciplinare.
Rezultă, aşadar, că, pornind de la aceeaşi premisă – frauda din timpul examenului, un student
poate fi exmatriculat fără o cercetare disciplinară prin decizia rectorului, pentru simplul fapt al
fraudei (ce atrage nepromovarea examenului ce realizează, la rându-i premisa exmatriculării pentru
nepromovare potrivit art. 36 alin. 2), sau poate fi exmatriculat numai după o cercetare disciplinară
de către o comisie de disciplină, pentru simplul fapt al fraudei privită ca abatere disciplinară. Or,
aceeaşi premisă, sancţionabilă şi sancţionată cu cea mai gravă măsura, a excluderii de la studii, nu
poate susţine două proceduri diferite, dintre care ambele se doresc a fi imperative.
Curtea conchide ca urmare că, într-o situaţie precum cea de faţă, trebuie să se acorde
prevalenţă dispoziţiilor care reglementează procedura de sancţionare disciplinară, care este de natură
a pune la îndemâna celui sancţionat garanţii suplimentare, prin instituirea detaliată şi imperativă a
procedurii, a paşilor de urmat, a termenelor de respectat, a condiţiilor de formă ale actelor ce se emit
în cursul acesteia, a căror nerespectare este la rândul ei sancţionabilă. A considera altfel, respectiv
că recurgerea la o procedură sau alta în situaţii precum cea de faţă este o simplă opţiune a
emitentului, ar însemna a cădea în desuetudine întreaga procedură disciplinară şi caracterul
imperativ al acesteia, punând de fapt la dispoziţia emitentului însăşi respectarea lor, ceea ce nu poate
fi acceptat.
De notat şi că urmarea în astfel de situaţii, a procedurii de sancţionare disciplinară, în
detrimentul celei de exmatriculare directă pentru nepromovare examen, acoperă prin ea însăşi şi
efectele vizate prin parcurgerea celei din urmă, doar că în condiţiile unor garanţii suplimentare
pentru cel vizat, garanţii care au a fi respectate atâta timp cât însuşi organul emitent a înteles să le
instituie prin edictarea regulamentului cu un atare conţinut. Astfel, nu este de natură să fie vătămat
în vreun fel interesul şi posibilitatea universităţii de a sancţiona conduita de fraudă şi nepromovarea
astfel a examenului.
Pentru aceste motive, curtea, reţinând că în cauză hotărârea pronunțată de prima instanță este
nelegală, existând motive de nelegalitate care să atragă casarea acesteia date de art. 488 alin. 8 Cpc,
că astfel, cererea de recurs este întemeiată, urmează ca, în temeiul art. 496 Cpc să admită recursul,
să caseze sentința recurată, și în rejudecare, să dispună admiterea acţiunii, respectiv să anuleze
decizia nr. 95 din 28.11.2019 emisă de pârâtă.
Întrucât intimata este în culpă procesuală, în temeiul art. 453 C.p.c. instanţa va dispune obligarea
acesteia la plata către recurentă a cheltuielilor de judecată în sumă de 150 lei reprezentând taxe de
timbru.
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16. Autorizaţie construcţie. Anularea autorizaţiei nu presupune prin ea însăşi desfiinţarea
construcţiilor
Rezumat:
Anularea autorizaţiei nu atrage în mod necesar desfiinţarea construcţiilor, beneficiarul având
posibilitatea de a depune diligenţe pentru a intra în legalitate, iar numai dacă acest lucru se vădeşte
imposibil, se emite autorizaţia de desfiinţare a lucrărilor. Deşi soluţia nu are consacrare legislativă
expresă pentru situaţia anulării autorizaţiei de construire pe cale judiciară, temeiul de drept rezultă
pe cale de interpretare din dispoziţiile art. 26, 28 şi 32 din Legea nr. 50/1991.
(Decizia nr. 310 din 26.04.2021, dosar nr. 293/86/2018)

Hotărârea:
Prin cererea legal timbrată depusă la această instanţă şi înregistrată sub nr. .../86/2018 din
data de 23.01.2018, reclamanţii A. şi B. au solicitat ca, în contradictoriu cu pârâţii Primarul
Municipiului C. şi D., să se dispună:
1) Anularea autorizaţiei de construire nr. 152 din 05.05.2017 emisă de pârâtul Primarul
Municipiului C. pentru pârâtul D., prin care în baza modificării temei de proiectare de locuinţe
autorizată cu autorizaţia de construire nr. 337/19.08.2016 a modificat regimul de înălţime din
locuinţă cu parter şi etaj în locuinţă cu parter, 2 etaje + mansardă cu mai multe apartamente.
2) Suspendarea executării autorizaţiei de construire până la soluţionarea cauzei.
3) Obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 677 din 19.10.2020, Tribunalul Suceava – Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal a respins, ca nefondată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată
de pârâtul D..
A admis astfel cum a fost completată cererea având ca obiect „anulare act administrativ” formulată
de reclamanţii A. şi B., ambii domiciliaţi în ... în contradictoriu cu pârâţii Primarul mun. C. şi D.,
intervenienți fiind E. şi F., ambii domiciliaţi în ...
A anulat autorizaţia de construire nr. 152/05.05.2017 emisă de pârâtul Primarul municipiului C.
A obligat pârâtul D. să întreprindă toate demersurile necesare şi pe cheltuiala sa să desfiinţeze
lucrările efectuate în baza autorizaţiei de construire nr. 152/2017 şi la plata către reclamanţi a sumei
de 8.560 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Prin încheierea de şedinţă din data de 31.05.2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii cererii de modificare a acţiunii
introductive, excepţie invocată de pârâtul D.; a respins, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii
cererii de modificare a acţiunii introductive, excepţie invocată de pârâtul D.; a respins, ca
neîntemeiată, excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, excepţie invocată de pârâtul D.; a încuviinţat
proba cu expertiza tehnică în specialitatea „arhitectură”, solicitată de reclamanţi, desemnând expert
în cauză pe dl. X., din cadrul Biroului de expertize de pe lângă Tribunalul Suceava, fixând avans
onorariu expert în sumă de 1.000 lei în sarcina reclamanţilor, care urmează a fi depus până la
următorul termen de judecată, 21.06.2018.
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Pentru a dispune astfel, a reţinut următoarele:

Potrivit art. 204 alin. 1 C.pr.civ.: Reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi,
sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz,
instanţa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea
formulării întâmpinării, care, sub sancţiunea decăderii, va fi depusă cu cel puţin 10 zile înaintea
termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei.
În cazul de față, primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 19.04.2018, când s-a dispus
citarea părților (fila 3 dosar, vol. I - potrivit rezoluției din data de 01.03.2018).
Cererea de modificare a acțiunii a fost înregistrată la instanță pe data de 16.04.2018 (fila 326 dosar,
vol. I) și a fost comunicată părților adverse la primul termen de judecată.
Nu a reținut susținerile potrivit cărora primul termen de judecată a fost cel din data de 15.02.2018,
deoarece termenul din data de 15.02.2018 a fost stabilit doar pentru soluționarea cererii de
suspendare a executării actului administrativ.
A avut în vedere că fixarea primului termen de judecată s-a realizat potrivit dispozițiilor art. 201
C.pr.civ., în sensul că după ce s-a verificat și regularizat cererea de chemare în judecată s-a dispus
comunicarea acesteia către pârâți pentru a depune întâmpinare în termen de 15 de zile de la
comunicare. Potrivit filei 3 dosar, vol. I, prin rezoluție, la data de 25.01.2018 s-a dispus comunicarea
cererii de chemare în judecată pentru formularea întâmpinării, la aceeași dată dispunându-se și
fixarea termenului de 15.02.2018 pentru judecarea cererii de suspendare.
Prin urmare, la data de 15.02.2018, nu era fixat primul termen de judecată (în sensul art. 201
C.pr.civ.), părțile fiind încă în termenul de a formula întâmpinare la cererea de chemare în judecată.
A) Referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii de modificare a acţiunii introductive
Pârâtul D. a invocat nerespectarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004, deoarece obiectul
cererii modificatoare nu a făcut obiectul procedurii prealabile, dar și nerespectarea dispozițiilor art.
11 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 554/2004 deoarece obiectul cererii modificatoare încalcă termenul de
6 luni.
Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004: Procedura prealabilă (1) Înainte de a se adresa
instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un
drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite
autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30
de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Conform art. 11
alin. 1 lit. a) din Legea nr. 554/2004: Termenul de introducere a acţiunii (1) Cererile prin care se
solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea
dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: a) data
comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
Cererea de modificare a acțiunii a fost înregistrată la instanță pe data de 16.04.2018 și cuprinde două
puncte: 1) obligarea pârâtului D. la desființarea lucrărilor de construire efectuate în baza autorizației
nr. 152 din 05.05.2017 și 2) completarea apărărilor în susținerea cererii privind nelegalitatea
autorizației de construire nr. 152 din 05.05.2017.
Cu privire la cele două aspecte inserate în cererea de modificare, tribunalul a constatat că ambele
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privesc același act administrativ (autorizația de construire nr. 152 din 05.05.2017), act ce este
contestat prin chiar cererea de chemare în judecată.
Astfel, nu pot fi reținute susținerile pârâtului cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 7 și art. 11
alin. 1 lit. a) din Legea nr. 554/2004, deoarece reclamanții au parcurs procedura prealabilă cu privire
la actul administrativ contestat reprezentat de autorizația de construire nr. 152 din 05.05.2017 și a
fost respectat termenul de 6 luni cu privire la acțiunea prin care se solicită anularea actului.
Nefiind contestate alte acte administrative (în sensul art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004), care să
poată să facă obiectul procedurii prealabile sau obiectul unei cereri de anulare act administrativ,
aprecierile pârâtului cu privire la încălcarea dispozițiilor legale amintite sunt neîntemeiate.
Tribunalul a apreciat ca neîntemeiată și excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, invocată
de pârâtul D., pentru următoarele motive:
În motivarea excepției, pârâtul a invocat dispozițiile art. 1 alin. 1 și art. 8 alin. 11 din Legea
nr. 554/2004, arătând că aspectele invocate de reclamanți privesc protejarea unui interes public,
proprietatea lor nefiind afectată.
Reclamant poate fi, în sensul art. 1 alin. 1 și 2 din Legea nr. 554/2004, orice persoană, fizică
sau juridică, dacă îndeplinește condiția de a se considera vătămată într-un drept ori într-un interes
legitim, printr-un act administrativ, tipic sau asimilat, adresat ei sau altui subiect de drept.
Noțiunea de „interes legitim care poate fi ocrotit pe calea contenciosului administrativ” nu
se confundă cu noțiunea de interes în sensul de condiție de exercitare a dreptului la acțiune în
dreptul procesual civil (folosul practic urmărit de reclamant prin promovarea acțiunii). Stabilirea
existenței unei vătămări aduse unui drept ori unui interes legitim se face pe baza probelor
administrate, fiind o problemă de fond în litigiul administrativ. (Gabriela Bogasiu - Legea
contenciosului administrativ: comentată și adnotată, Ed. A 3-a, rev. Și adăugită, Univ. Juridic, pag.
50, 51)
Prin urmare, tribunalul a constatat că susținerile pârâtului privind lipsa de interes, în lipsa
unei vătămări a proprietății reclamanților, vor fi analizate pe baza probelor administrate, fiind astfel
vorba despre o problemă de fond.
Împotriva sentinţei şi încheierii anterior menţionate, în termen legal, au promovat recurs pârâţii
Primarul Municipiului C. şi D.
Pârâtul primarul Municipiului C. a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate,
admiterea excepţiilor respinse prin încheierea din 31.05.2018 şi pe fond, respingerea acţiunii având
ca obiect anularea autorizaţie de construire ca nefondată.
În motivarea recursului a arătat că soluţia instanţei de fond este dată cu aplicarea eronată a normelor
de drept material aplicabile în materie.
I. Faţă de încheierea de şedinţă din data de 31.05.2018 prin care au fost respinse excepţiile invocate
faţă de cererea de modificare acţiune, a apreciat că aceasta este viciată în baza următoarelor
argumente:
Potrivit art. 204 Cod procedură Civilă. „Reclamantul poate să modifice cererea şi să propună noi
dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat". în
mod greşit, instanţa de fond a apreciat ca prim termen de judecată, termenul din data de 19.04.2018,
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în condiţiile în care, în cauză, reclamantul a mai fost legal citat în două rânduri, prilej cu care s-a
soluţionat cererea de suspendare a actului administrativ în discuţie, cerere soluţionată în cadrul
aceluiaşi dosar nr.293/86/2018.
În acest context, consideră că Tribunalul Suceava a interpretat greşit normele procedurale aplicabile
în cauza cu consecinţa respingerii greşite a excepţiei tardivităţii formulării cereri modificatoare a
acţiunii.
Referitor la inadmisibilitatea cererii de modificare a apreciat că excepţia este întemeiată în condiţiile
în care desfiinţarea lucrărilor nu a fost solicitată prin plângerea prealabilă formulată de reclamanţi.
În plus, a apreciat că cererea de demolare a fost formulată cu depăşirea termenului de 6 luni de la
momentul primirii răspunsului de la autoritatea emitentă a actului, termen prevăzut de art. 1 alin. 1
lit. a din Legea nr. 554/2004.
În cadrul documentaţiei ce a fost depusă la dosarul de judecată se poate cu uşurinţă observa că în
cadrul procedurii prealabile desfăşurată de reclamanţi nu s-a pus problema demolării. În plus,
răspunsul formulat este la data de 25.07.2017, iar cererea având ca obiect demolarea a fost formulată
la termenul din luna aprilie 2018, adică la aproximativ 9 luni distanţa de la momentul comunicării
răspunsului la procedura prealabilă.
Reţinerea instanţei conform căreia modificarea acţiunii a fost generată de analiza documentaţiei
depusă la dosarul cauzei nu poate fi primită în condiţiile în care obiectul acţiunii a fost anulare
autorizaţie de construire cu temă Pi2I->M, proporția construcţiei fiind cunoscută de reclamanţi încă
de la momentul formulării procedurii prealabile.
II. Faţă de măsura anulării Autorizaţiei de construire nr. 152/2017, a apreciat că aceasta a fost
dispusă cu aplicarea eronată a normelor de drept material în materie, respectiv: faţă de aspectele de
nelegalitate ale actului emis invocate de reclamanţi a arătat că acestea nu pot fi primite, raportat la
următoarele apărări:
1. La emiterea AC nr. 152/2017 au fost respectate cerinţele urbanistice caracteristice zonei cu POT
maxim 40% şi înălţimea de maxim 10 m la cornişă astfel cum prevede Planul Urbanistic General al
Municipiului şi HG nr. 525/19% privind Regulamentul General de Urbanism. În concret, conform
extrasului CF nr. 55773 suprafaţa parcelei nr. 49448 - proprietatea secund pârâtului este de 416 mp
iar suprafaţa construită aprobată prin AC contestat este de 166.20 mp, rezultând cu claritate că la
emiterea autorizaţiei, procentul de 40% de ocupare a fost respectat. La emiterea autorizaţiei de
construire, din analiza înscrisurilor depuse, a rezultat clar că din suprafaţa de 416 mp a parcelei,
suprafaţa de 250mp urmează a fi destinată amenajării cu spaţii verzi şi alei de acces. În combaterea
acestei critici a făcut trimitere la planşa A0I din documentaţia întocmită de secund pârât unde
procentul dc ocupare este indicat expres. POT 39,95%, iar atribuţia principală în emiterea
autorizaţiei se rezumă la verificarea acestor indicatori care sunt avizaţi prin semnături autorizate de
către arhitectul care a avizat şi semnat documentaţia.
2. Referitor la retragerile faţă de parcelele alăturate a arătat că prin certificatul de urbanism se
precizează expres că în cazul în care nu poate fi respectată distanţa de minim 3 m dintre construcţie
şi parcela alăturată, atunci se va solicita acordul proprietarului parcelei învecinate. La momentul
emiterii AC organul emitent poate doar verifica îndeplinirea condiţiilor prin documentaţia înaintată,
ori din cuprinsul acesteia a rezultat că distanţa de minim 3 m este respectată, situaţie în care nu s-a
impus necesitatea obţinerii acordul proprietarului parcelei învecinate.

339

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

3. Referitor la înălţimea la cornişă, a precizat că în documentaţia tehnică anexată la autorizaţia de
construire nr. 152/2017, în planşele A20 şi A18, cât şi în partea scrisă, este prezentată clar ca fiind
de max 9,95m. La momentul emiterii AC pot fi verificate doar înscrisurile din documentaţia anexată
cererii. Având în vedere că pentru zona de locuinţe cu regim mic de înălţime, max. 10 m la cornişă,
există reglementări urbanistice prevăzute în regulamentul local de urbanism aferent planului
Urbanistic general al municipiului, nu a fost necesar aprobarea altei documentaţii dc urbanism (PUZ
sau PUD ) care să reglementeze modul de amplasare şi conformare a construcţiilor în parcelă, în
conformitate cu prevederile art. 31 -2 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului "în baza prevederilor Planului urbanistic local, autorizaţiile de construire se emit
direct pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic, economic şi tehnic al
imobilelor, cuprinse în Regulamentul local de urbanism - RUI. aferent acestuia".
4. Referitor la numărul nivelurilor clădirii a invocat prevederile art. 31 din Regulamentul general de
Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 525/1996 republicată, arătând că întrucât construcţia nu a fost
cuprinsă într-un PUZ este aplicabilă prevederea alin. 1 al art. 31 mai sus citat. Drept urmare, a fost
permis regimul de înălţime P+2E+M prin Certificatul de urbanism nr. 403/2017. Autorizaţia de
construire nr. 152/2017 a fost emisă pentru modificarea regimului de înălţime conform prevederilor
certificatului de urbanism menţionat, argument care înlătură criticile referitoare la înălţimea nelegală
a construcţiei autorizate.
5. Referitor la respectarea cerinţelor OMS nr. I 19/2014 şi HG nr. 525/1996 referitoare la spaţiile
verzi, a precizat că în planul de situaţie sunt reprezentate explicit construcţia şi amenajările betonate
(alei de acces) fără a se face precizare că suprafaţa rămasă urmează a fi betonată sau acoperită cu
pavele. La analiza documentaţiei, s-a concluzionat că acest spaţiu va fi spaţiu verde.
Prin HCL nr. 184/2007 a fost aprobat necesarul de spaţii verzi pentru toate categoriile de obiective.
Pentru construcţia de locuinţe sunt prevăzute spaţii verzi şi plante, în funcţie dc tipul de locuire:
pentru construcţiile unifamiliale Smp/locuitor şi pentru locuinţele colective 2mp/locuilor. Suprafaţa
rămasă liberă, aşa cum rezultă ea din documentaţie, este de 250 mp. suprafaţă suficienta pentru a
acoperi necesarul de spaţiu verde stabilit pe plan local.
Referitor la locurile de parcare, a apreciat că din analiza documentaţiei prezentată în vederea
autorizării, a rezultat că cerinţa impusă prin prevederile art. .5.11 din anexa 5 din Regulamentul
General dc Urbanism era îndeplinită.
6. Referitor la lipsa Studiului geotehnic pentru realizarea construcţiei, aşa cum rezultă din
modificarea de temă, a precizat că studiul geotehnic se efectuează pentru parcela de teren pentru a
evidenţia natura terenului de fundare (indiferent de proprietar sau de construcţia care urmează a fi
realizată), în funcţie de concluziile prezentate în studiul geotehnic. În proiectul tehnic este prezentată
soluţia privind realizarea fundaţiei construcţiei. Reţinerea instanţei de fond conform căreia studiul
geotehnic a fost realizat pentru o construcţie P+E de către un alt proprietar şi nu pentru o construcţie
P+2E nu are susţinere legală şi este irelevantă, întrucât prin studiul geotehnic se stabilesc condiţiile
de fundare şi nu modul dc realizare a fundaţiei. acest din urmă aspect fiind rezolvat prin Proiectul
Tehnic.
7. Referitor la faptul că nu pot fi luate în calcul prevederile Regulamentului General de Urbanism
aprobat prin IIGR nr. 525/1996 motivat de faptul că potrivit art. 36 autorizarea executării
construcţiilor se face pe baza acestui act normativ numai până la aprobarea planurilor urbanistice

340

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

locale şi că incident în zonă este PUG, a invocat prevederile Regulamentului Local de Urbanism,
aferent PUG aprobat prin HCL nr. 155/1999 reaprobat prin HCL nr. 300/2009
8. În final, faţă de concluziile expertului ce au ca obiect constatările din teren, a apreciat că acestea
nu ar trebui avute în vedere atunci când se dispune asupra respectării legalităţii la emiterea actului
contestat, considerând că la momentul emiterii autorizaţiei de construire nr. 152 au fost respectate
toate dispoziţiile legale incidente. Niciuna dintre critici le reclamanţilor nu poate fi primită în
legătură cu critica ce vizează legalitatea autorizaţiei de construire. instanţa surprinzând chiar acest
aspect prin reţinerea "depăşirea autorizaţiei nu poate fi imputată emitentului".
III. Referitor la măsura demolării, a apreciat că şi aceasta este criticabilă, apreciind că instanţa a
soluţionat cererea având ca obiect demolare cu eludarea dispoziţiilor prevederilor OUG nr. 80/2013.
Potrivit art. 1 din acest act normativ ce reglementează regimul taxelor de timbru, "Acţiunile şi
cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru
prevăzute in prezenta ordonanţă de urgenţă". Art. 16 din Ordonanţă prevede că "în materia
contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act
administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea
referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: Cererile pentru anularea
actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat,
a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris - 50 lei".
Cererea introductivă a reclamanţilor a fost timbrală corespunzător prevederilor art. 16 anterior citat,
dar cererea având ca obiect "demolare" excede obiectului de "anulare act", ceea ce însemnă că acest
capăt de cerere ar trebui timbrat corespunzător dispoziţiilor aplicabile acţiunilor "de a face",
respectiv art. 3 sau art. 27 din OUG nr. 80/2013, după cum obiectul este sau nu evaluabil în bani.
Fată de aceste argumente, a apreciat că acest din urmă capăt de cerere ar fi trebuit timbrat, cererea
netimbrată legal urmând a fi anulată.
Faţă de măsura demolării, a apreciat că un alt viciu ce există în cauză este reprezentat de faptul că
această măsură nu poate fi în realitate pusă în executare raportat la faptul că, din analiza
probatoriului administrat în cauză, rezultă fără echivoc că beneficiarul autorizaţiei de construire a
înstrăinat unităţile locative edificate, nemaifiind în acest moment în situaţia legală a unei persoane
ce ar putea "efectua demersuri legale" în vederea demolării.
De asemenea, a apreciat că Tribunalul Suceava a făcut o aplicare greşită şi a dispoziţiilor speciale
din Legea nr.50/1990, dispoziţii ce prevăd posibilitatea ca, în situaţia anulării autorizaţiei de
construire sau a edificării unor construcţii fără autorizaţie, beneficiarul construcţiei să intre în
legalitate, iar doar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, organele abilitate să dispună
demolarea construcţiei.
Pârâtul D., prin motivele de recurs, a solicitat:
-în principal, admiterea recursului, casarea în totalitate a sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre
rejudecare aceleaşi instanţe de judecată, în vederea punerii în discuţia părţilor, în temeiul disp.art.16
indice 1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, a necesităţii introducerii în cauză a
terţilor cumpărători ai imobilului edificat în baza autorizaţiei de construire nr. nr.152/05.05.2017
emisă de Primăria mun. C. pe numele său;
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-în subsidiar, în ce priveşte excepţiile tardivităţii formulării cererii modificatoare a acţiunii, a lipsei
de interes a reclamanţilor în promovarea cererii de chemare în judecată şi a lipsei calităţii sale
procesuale pasive faţă de capătul doi al acţiunii, a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei
recurate şi în rejudecare, admiterea excepţiilor invocate;
-în situaţia în are nu se vor reţine excepţiile invocate, în ce priveşte fondul cauzei, admiterea
recursului, casarea în parte a sentinţei recurate în sensul respingerii capătului de cerere privind
obligarea la demolarea imobilului ca nefondat;
-obligarea intimaţilor, A. şi B., la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cale de atac.
1) În ce priveşte motivul de recurs vizând casarea sentinţei nr.677/19.10.2020 pentru nesocotirea de
către prima instanţă de judecată a dispoziţiilor art.16 indice 1 din Legea nr. 554/2004, a invocat
disp.art.488 alin. 1 pct.5 C.proc.civ., apreciind că Tribunalul Suceava a judecat cauza cu încălcarea
normelor de procedură ce atrag sancţiunea nulităţii.
Astfel, potrivit art.16/1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ: „Când raportul juridic
dedus judecăţii o impune, instanţa de contencios administrativ va pune în discuţia părţilor
necesitatea introducerii în cauză a altei persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu solicită introducerea
în cauză a terţului şi instanţa apreciază că pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului,
aceasta va respinge cererea fără a se pronunţa în fond".
Totodată, a invocat disp. art. 78 alin. 1, 2, 3 Cod procedură civilă.
A arătat că, la termenul de judecată din 10.09.2020 a adus la cunoştinţa instanţei de judecată că, în
legătură cu construcţia edificată de către el în baza autorizaţie de construire nr. 152/2017, ulterior
recepţionării parţiale a construcţiei, a procedat la înstrăinarea acesteia către diferite persoane fizice
şi că, aşa cum rezultă şi din situaţia de fapt dedusă judecăţii, scopul edificării construcţiei bloc cu
mai multe apartamente a fost acela de a înstrăina imobilele apartamente ulterior edificării lor,
vânzarea acestora neavând nicio legătură cu prezentul litigiu.
Totodată a menţionat că, nu avea nicio interdicţie de înstrăinare a imobilului edificat, în contextul
în care cu privire la prezentul litigiu nu existau menţiuni/interdicţii notate în cartea funciară, cererea
de suspendare a executării actului administrativ fusese respinsă, iar Normele de punere în aplicare
a Legii nr.50/1991 permiteau chiar însăşi înstrăinarea autorizaţiei de construire, învederând în acest
sens dispoziţiile art. 52 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, potrivit
cărora "în cazul schimbării investitorului pe parcursul executării şi înaintea finalizării lucrărilor,
potrivit prevederilor art. 7 alin. (14) din Lege, valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se
menţine, cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum şi a înscrierii în cartea
funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. În această situaţie,
autorizaţia împreună cu celelalte acte - avize, acorduri, documentaţii etc. -, care au stat la baza
eliberării acesteia, aparţin de drept noului investitor (proprietar).
A mai arătat că, la termenul de judecată din data de 01.01.2020, a făcut dovada înstrăinării
imobilelor apartamente, ulterior depunând la dosarul cauzei şi contractele de vânzare încheiate în
formă autentică.
Contrar celor mai sus prezentate, Tribunalul Suceava a dispus prin sentinţa recurată obligarea la
întreprinderea demersurilor necesare demolării imobilului în discuţie, deşi era evident că, la
momentul pronunţării hotărârii, nu mai avea calitatea de proprietar asupra imobilului a cărui
demolare s-a solicitat, fiind practic în imposibilitate de a proceda la demolarea acestuia.
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A arătat că prima instanţă, sub acest aspect, a reţinut dispoziţiile generale din Codul de procedură
civilă privind opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti fată de terţi, neglijând însă dispoziţiile legii
speciale aplicabile în cauză, respectiv dispoziţiile art.16 indice 1 din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, ce impuneau instanţei de judecată obligativitatea punerii în discutia
părţilor a necesităţii introducerii în cauză a terţilor faţă de care anularea actului administrativ fiscal
şi, implicit, demolarea imobilului edificat în baza acestuia urma să producă efecte. Prin urmare, a
apreciat că prima instanţă de judecată a încălcat dispoziţiile art.16 indice 1 din Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ cu consecinţa pronunţării unei hotărâri ce urmează a produce efecte
fată de terţii cumpărători ai imobilului edificat.
Faţă de conţinutul hotărârii recurate şi de efectele pe care aceasta le produce, a apreciat că nu se
putea proceda la soluţionarea cererii fără a fi pusă în discuţia contradictorie a părţilor necesitatea
introducerii în cauză a terţilor cumpărători, instanţa de fond fiind obligată să pună în discuţia părţilor
acest aspect.
Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor din legea specială, respectiv a art.16 indice 1 din Legea
contenciosului administrativ şi a celor din Cod de procedură civilă, rezultă că în materia
contenciosului administrativ suntem într-un caz expres prevăzut de lege, în care instanţa trebuie să
pună în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altor personae, având posibilitatea de a
dispune din oficiu completarea cadrului procesual.
Prin această reglementare, legiuitorul a restrâns, într-o anumită măsură, principiul disponibilităţii ce
guvernează procesul civil, scopul fiind însă acela de a evita soluţionarea unui proces printr-o
hotărâre care să nu fie opozabilă părţii ce nu a figurat în cauză (ceea ce ar conduce la demararea
altui litigiu).
Pentru toate aceste motive, a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat.
2) În ce priveşte modul de soluţionare a excepţiilor invocate prin întâmpinare şi prin notele de
şedinţă, a apreciat că recursul poate fi întemeiat pe disp.art.488 alin.l pct.5 şi 8 C.proc.civ.
Astfel, în ce priveşte modificarea cererii de chemare în judecată, aşa cum a arătat prin întâmpinare
şi contrar motivării reţinute de către Tribunalul Suceava prin încheierea de şedinţă din data de
31.05.2018 pronunţată în cauză, consideră ca fiind dată excepţia tardivităţii modificării acţiunii
iniţiale, invocând disp. art. art.204 Cod procedură civilă.
Consideră că în mod greşit instanţa de fond a apreciat ca prim termen de judecată, termenul din data
de 19.04.2018, în condiţiile în care, în cauză, reclamantul a mai fost legal citat în două rânduri, prilej
cu care s-a soluţionat cererea de suspendare a actului administrativ în discuţie, cerere soluţionată în
cadrul aceluiaşi dosar. În acest context, consideră că Tribunalul Suceava a interpretat greşit normele
procedurale aplicabile în cauză cu consecinţa respingerii greşite a excepţiei tardivităţii formulării
cereri modificatoare a acţiunii.
În ce priveşte excepţia lipsei de interes în promovarea cererii de chemare în judecată consideră că
şi această excepţie este dată, apreciind că şi de această dată Tribunalul Suceava a procedat cu
interpretarea greşită a normelor legale.
Potrivit art.l alin. (l) din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, orice persoană care se
consideră vătămată într-un drept sau interes legitim se poate adresa instanţei de judecată. De
asemenea se stipulează că, interesul legitim poate fi atât privat cât şi public.
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Potrivit art. 8 al.(l)1 din Legea 554/2004: „Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat
pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar,
în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului
subiectiv sau a interesului legitim privat".
Reclamanţii, prin cererea de chemare în judecată, au invocat următoarele: autorizaţia de construire
în discuţie nu respectă PUG-ul din zonă în ce priveşte regimul de înălţime al cornişei de maximum
10 metri, nu se respectă dreptul la intimitate, dat fiind existenţa unor ferestre de vedere îndreptate
spre proprietatea reclamanţilor, şi de asemenea nu respectă art.33 din Regulamentul general de
urbanism aprobat prin H.G.nr.525/1996 şi art.4 din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.l
19/04.02.2014.
Analizând criticile reclamanţilor referitoare la nerespectarea dispoziţiilor legale privind PUG-ul,
locurile de parcare, locurilor de depozitare a gunoiului menajer şi a spaţiilor verzi aferente
imobilului în construcţie, reiese faptul că, interesul reclamanţilor este unul public, întrucât aspectele
invocate nu au nicio influenţă asupra proprietăţii lor.
Aşadar, criticile de nelegalitate ale autorizaţiei de construire în discuţie nu justifică interesul privat
al reclamanţilor, motiv pentru care a apreciat excepţia invocată ca întemeiată, solicitând admiterea
recursului şi sub acest aspect.
Nu în ultimul rând, a considerat că şi excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive în ce priveşte
cererea modificatoare a cererii de chemare în judecată, în sensul obligării la ridicarea construcţiei
edificate în baza Autorizaţia de construire nr.152/2017 emisă de Primăria mun.C., este dată în cauză.
Prin cererea precizatoare, reclamanţii A. şi B. au solicitat obligarea lui la desfiinţarea construcţiei
realizate în baza autorizaţiei de construire nr.152/2017 emisă de primăria mun.C., invocând
dispoziţiile art.12 din Legea nr.50/1991. A arătat că, în legătură cu construcţia edificată în baza
autorizaţie de construire nr.152/2017, ulterior recepţionării acesteia, a procedat la înstrăinarea
imobilului către diferite persoane fizice. Cum la momentul soluţionării cauzei nu mai deţinea
proprietatea imobilului în discuţie, în mod cert nu se putea dispune faţă de el obligarea la desfiinţarea
construcţiei edificate în baza autorizaţie de construire nr.152/2017. sens în care rugăm admiterea
recursului si sub acest aspect.
3) În ce priveşte modul de soluţionare a fondului cauzei consideră că Tribunalul Suceava a procedat
cu aplicarea greşită a normelor de drept material, întemeindu-şi recursul pe disp.art.488 alin.l pct.8
C.proc.civ.
Precizează că recursul vizează modul de soluţionare a capătului de cerere privind obligarea la
demolarea imobilului edificat, solicitând instanţei să observe că la momentul pronunţării hotărârii
recurate se afla în imposibilitate vădită de a executa obligaţia de a face la care a fost obligat, întrucât
imobilul nu se mai afla în proprietatea sa.
Aşa cum rezultă şi din situaţia de fapt dedusă judecăţii, scopul edificării construcţiei bloc cu mai
multe apartamente a fost acela de a înstrăina imobilele apartamente ulterior edificării lor, vânzarea
acestora neavând nicio legătură cu prezentul litigiu.
La momentul înstrăinării apartamentelor ce compuneau imobilul în discuţie nu exista nicio
interdicţie de înstrăinare a acestora legea permiţând, aşa cum a arătat, chiar înstrăinarea autorizaţiei
de construire.
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Potrivit art. 1.527 C.civ.: "Creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să execute
obligaţia în natură, cu excepţia cazului în care o asemenea executare este imposibilă.
Potrivit art. 1.528 şi art. 1530 C.civ.: (1) în cazul neexecutării unei obligaţii de a face, creditorul
poate, pe cheltuiala debitorului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligaţia.
(2) Cu excepţia cazului în care debitorul este de drept în întârziere, creditorul poate să exercite acest
drept numai dacă îl înştiinţează pe debitor fie odată cu punerea în întârziere, fie ulterior acesteia.
Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i 1-a cauzat
şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a
obligaţiei".
Tribunalul Suceava nu a avut în niciun moment în vedere situaţia reală de fapt şi prin urmare nu a
făcut aplicarea normelor de drept material ce vizau această situaţie, limitându-se în a interpreta
normele legale prevăzute de Legea nr.50/1991 pentru a justifica admiterea capătului doi al cererii
de chemare în judecată.
În contextul dispoziţiilor legale mai sus menţionate şi dat fiind situaţia actuală a imobilului, a
apreciat că soluţia de demolare pronunţată de prima instanţă de judecată este vădit greşită,
obligându-l la executarea unei obligaţii de a face fără a avea la momentul actual această posibilitate.
Şi în ce priveşte analizarea de către prima instanţă de judecată a oportunităţii demolării construcţiei,
consideră că s-a apreciat greşit de către aceasta atunci când a reţinut o încălcare a dreptului la viaţă
intimă, la un mediu sănătos a reclamanţilor, atâta timp cât în zonă, se permite edificarea de
construcţii colective cu înălţime de 10 metri la cornişă, aspect cunoscut de către reclamanţi încă din
momentul emiterii certificatului de urbanism în vederea autorizării construirii casei acestora.
În al doilea rând, a apreciat că Tribunalul Suceava a făcut o aplicare greşită şi a dispoziţiilor speciale
din Legea nr.50/1990, dispoziţiilor ce prevăd posibilitatea ca, în situaţia anulării autorizaţiei de
construire sau a edificării unor construcţii fără autorizaţie, beneficiarul construcţiei să intre în
legalitate, iar doar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, organele abilitate să dispună
demolarea construcţiei.
De asemenea, în contextul disp.art.18 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, a
apreciat că soluţia nu este legală.
Nu în ultimul rând, consideră că soluţia de demolare a construcţiei este nefondată, reclamanţii
nefăcând dovada unei vătămări care să impună desfiinţare acesteia, în condiţiile în care construcţia
în discuţie se află la o distanţă semnificativă de casa aparţinând reclamanţilor, nepunându-se
problema unei umbriri a încăperilor acesteia, iar o altă critică prezentată în cererea de chemare în
judecată care scoată la iveală o potenţială vătămare a reclamanţilor, în afara celei vizând existenţa
ferestrelor de vedere, nu a fost formulată.
Prin întâmpinare reclamanţii A. şi B. au solicitat respingerea recursurilor declarate în cauză, ca
nefondate.
I. 1. În ce priveşte motivul de recurs împotriva sentinţei civile nr. 677/19.10.2020 pronunţate de
Tribunalul Suceava în dosarul de mai sus, motivat în drept pe dispoziţiile art. 488 al. 1 pct. 5 Cod
procedură civilă prin care se critică sentinţa recurată pe motiv că instanţa de fond ar fi nesocotit
dispoziţiile art. 16 indice 1 din Legea 554/2004 raportat la art. 78 Cod procedură civilă, au arătat că
acesta este nefondat, solicitând respingerea lui.
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În motivarea acestui motiv de recurs, recurentul pârât susţine că la termenul de judecată din
10.09.2020 a adus la cunoştinţa instanţei, în legătură cu construcţia pe care a edificat-o în baza
autorizaţiei de construire nr. 152/05.05.2017 ulterior recepţionării parţiale a acesteia, că a procedat
la înstrăinarea ei către diferite persoane,, scopul edificării imobilului fiind înstrăinarea acestuia,
neavând nici o interdicţie de înstrăinare şi, contrar acestei interdicţii, Tribunalul, prin sentinţa
recurată, a dispus obligarea sa la întreprinderea demersurilor necesare demolării imobilului în
discuţie, deşi la momentul pronunţării nu mai avea calitatea de proprietar asupra imobilului a cărui
demolare s-a solicitat.
În fapt, prin Notele de şedinţă depuse de recurentul pârât D. la termenul de judecată din 10.09.2020,
acesta a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive în ceea ce priveşte capătul de cerere
privind obligarea sa la desfiinţarea lucrărilor de construire edificate în baza autorizaţiei de construire
nr. 152/2017 pe motiv că ulterior recepţionării parţiale a acestei construcţii, a procedat la înstrăinarea
ei către diferite persoane fizice şi că cererea de obligare demolare imobil trebuie judecată în
contradictoriu cu noii proprietari ai construcţiei, în drept invocând dispoziţiile art. 36 Cod procedură
civilă.
Analizând această excepţie, în mod legal a reţinut tribunalul că aceasta este neîntemeiată.
Astfel, calitatea procesuală este definită ca fiind existenţa unei identităţi între reclamant şi cel care
este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecăţii (calitate procesuală activă) precum şi între
pârât şi cel obligat în acelaşi raport juridic (calitate procesuală pasivă).
Au arătat că în cauza dedusă judecăţii, intimaţii reclamanţi au solicitat desfiinţarea lucrărilor ca
urmare a anulării autorizaţiei de construire. Or, recurentul pârât D. este beneficiarul acestei
autorizaţii şi cel care a întreprins toate demersurile pentru edificarea construcţiei.
Obligaţia de demolare, în acest caz, pe motiv că autorizaţia de construire ar fi nelegală, nu este strâns
legată de dreptul de proprietate asupra construcţiei, cum în mod legal a reţinut instanţa de fond,
cumpărătorii acesteia având calitatea de avânzi - cauză cu titlu particular, preluând apartamentele
cu toate viciile acestora, iar lipsa lor de diligentă sau culpa pârâtului vânzător de a le aduce la
cunoştinţă despre existenţa prezentului litigiu nu este de natură a înlătura obligativitatea tuturor
persoanelor de a respecta o hotărâre judecătorească.
Din contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 719/14.02.2019 de BNP, anexat de
reclamantul pârât la notele de şedinţă din 10.09.2020, când a invocat excepţia lipsei calităţii sale
procesuale pasive, în ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea de desfiinţare a lucrărilor
edificate în baza autorizaţiei de construire nr. 152/05.05.2017, în art. V „Garanţii" lit. b, recurentul
pârât D., care a avut calitatea de vânzător, a declarat că „nu există litigii pe rolul vreunei instanţe
judecătoreşti sau proceduri administrative", deşi pe rolul Tribunalului Suceava se afla prezentul
litigiu, imobilul edificat în baza autorizaţiei de construire nr. 152/2017 nefiind intabulat în cartea
funciară la acea dată.
În ce priveşte încălcarea de către prima instanţă a dispoziţiilor art. 16 ind. 1 din Legea 554/2004 a
Contenciosului administrativ, sub un prim aspect, au arătat că recurentul pârât a invocat pentru
prima dată în recurs că în cauză ar fi incidente prevederile acestui text de lege.
Sub al doilea aspect, apreciază că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 16 indice 1 din Legea
554/2004 în raport de obiectul cererii de chemare în judecată cu care a fost investită instanţa,
respectiv anularea autorizaţiei de construire nr. 152/2017 emisă de pârâtul Primarul Municipiului
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C. pentru pârâtul D. şi obligarea pârâtului D. să desfiinţeze lucrările de construire edificate în baza
autorizaţiei de construire nr. 152/05.05.2017.
Astfel, în raport de obiectul acţiunii, au chemat în judecată în calitate de pârâţi pe beneficiarul
autorizaţiei de construire, respectiv pe pârâtul D., cât şi pe emitentul actului administrativ, Primarul
Municipiului C., iar în ce priveşte demolarea construcţiei edificate în baza acestei autorizaţii, l-au
chemat în judecată, în calitate de pârât, pe pârâtul D., care a edificat această construcţie în calitate
de beneficiar al autorizaţiei de construire a cărei anulare au cerut, între intimaţii reclamanţi şi
cumpărătorii apartamentelor construite de pârâtul D. neexistând un raport juridic.
Nefondată este şi critica recurentului pârât că instanţa de fond ar fi reţinut greşit dispoziţiile generale
din Codul de procedură civilă privind opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti faţă de terţi şi că a
nesocotit prevederile art. 16 indice 1 din Legea nr. 554/2004 .
Contrar criticilor recurentului pârât, în litigiile de contencios administrativ, Codul de procedură
civilă reprezintă dreptul comun în materie procedurală, aşa cum prevede şi art. 28 al. 1 din Legea
nr. 554/2004, după cum în asemenea litigii, este incident principiul disponibilităţii părţilor,
reclamantul fiind cel care stabileşte cadrul procesual prin indicarea persoanelor chemate în judecată.
Or, intimaţii reclamanţi, prin notele de şedinţă depuse la data de 28.09.2020 pentru termenul de
judecată din 01.10.2020, ca răspuns la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului D., au
cerut respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestuia cu motivarea că între capătul
de cerere privind desfiinţarea construcţiei şi capătul de cerere privind anularea autorizaţiei de
construire există o strânsă legătură, recurentul pârât fiind cel care a edificat construcţia a cărei
demolare au cerut-o, precum şi prevederile art. 39 al. 1 teza I Cod procedură civilă potrivit căruia în
cazul transmiterii dreptului litigios prin acte între vii cu titlu particular, procesul va continua între
părţile iniţiale, cumpărătorii apartamentelor neputând fi obligaţi să suporte costul demolării
construcţiei pe care recurentul pârât a edificat-o ilegal.
2. Nefondat este şi motivul de recurs care vizează modul de soluţionare a excepţiilor invocate de
recurentul pârât D. prin întâmpinare şi prin Notele de şedinţă, motivat în drept pe dispoziţiile art.
489 al. 1 pct. 5 şi 8 Cod procedură civilă.
2.1. În mod legal a reţinut prima instanţă că modificarea cererii de chemare în judecată a fost făcută
cu respectarea termenului prevăzut de art. 204 Cod procedură civilă.
Prin cererea introductivă, înregistrată la data de 23.01.2018 au chemat în judecată pe pârâţii Primarul
Municipiului C. şi D., solicitând: 1) anularea autorizaţiei de construire nr. 152/2017 emisă de pârâtul
Primarul Municipiului C. pentru pârâtul D.; 2) suspendarea executării autorizaţiei de construire până
la soluţionarea cauzei, în susţinerea acţiunii depunând dovada plângerii prealabile şi înscrisuri prin
care făceam dovada dreptului de proprietate asupra imobilului învecinat cu cel ce urma să fie
construit de pârâtul D., întrucât nu mi s-a comunicat de pârâtul Primarul Municipiului C. autorizaţia
de construire în baza căreia pârâtul D. construia imobilul în litigiu, deşi este un act de interes public.
Prin rezoluţie s-a stabilit de către instanţă termen pentru judecarea capătului de cerere privitor la
suspendarea autorizaţiei de construire, fiind citaţi în mod expres pentru termenul de judecată din
15.02.2018 cu această menţiune, dovadă că pentru termenul de judecată din 15.02.2018 pârâtul
Primarul Municipiului C. a formulat întâmpinare doar cu privire la cererea de suspendare, iar pârâtul
D. a formulat, pentru acelaşi termen de judecată, Note de şedinţă, tot referitor la cererea de
suspendare. La termenul de judecată din 15.02.2018 instanţa a luat act de cererea de intervenţie
formulată de intervenienţii E. şi F., în interesul pârâtului D. şi a dat termen în vederea studierii de
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către părţi a acestei cereri la data de 01.03.2018 când, prin încheiere, s-a pronunţat asupra cererii de
suspendare a executării actului administrativ în sensul respingerii acesteia, cu motivarea că
autorizaţia de construire nr. 152/2017 a fost emisă de autoritatea competentă şi în limitele acestei
competenţe, bucurându-se de prezumţia de legalitate. La data de 20.03.2018 Primarul Municipiului
C. a depus documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire nr. 152/2017 pentru
termenul de judecată din 19.04.2018.
Aşa cum rezultă din încheierea de şedinţă din 19.04.2018, în temeiul art. 131 Cod procedură civilă,
instanţa a procedat la verificarea competenţei şi, în temeiul art. 95 pct. 4 Cod procedură civilă
raportat la art. 10 din Legea nr. 554/2004 a reţinut că este competentă să soluţioneze cauza dedusă
judecăţii.
Or, potrivit dispoziţiilor art. 131 Cod procedură civilă „La primul termen de judecată la care părţile
sunt legal citate în faţa primei instanţe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să
stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece pricina,
consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept pentru care constată competenţa
instanţei sesizate".
O dovadă în plus că termenul de judecată din 19.04.2018 a fost primul termen de judecată a acţiunii
o constituie şi faptul că tot pentru termenul de judecată din 19.04.2018 pârâtul D. a depus
întâmpinare la cererea de chemare în judecată, prin care a invocat excepţia lipsei de interes a
reclamanţilor în promovarea cererii de chemare în judecată, iar pe fond a cerut respingerea acţiunii.
Întrucât primul termen de judecată în ceea ce priveşte cererea de anulare a autorizaţiei de construire
nr. 152/2017 emisă de Primarul Municipiului C. în favoarea pârâtului D. a fost la data de 19.04.2018,
în mod legal a respins prima instanţă prin încheierea de şedinţă din 31.05.2018 excepţia tardivităţii
cererii de modificare a acţiunii, printr-un nou capăt de cerere.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 204 Cod procedură civilă „Reclamantul poate să îşi modifice
cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care
acesta este legal citat". Cum în speţă, primul termen la care părţile au fost legal citate în vederea
soluţionării cererii având ca obiect „anulare act administrativ" a fost termenul din data de
19.04.2018, iar cererea modificatoare a fost depusă la data de 16.04.2019, critica recurentului pârât
că prima instanţă a respins greşit excepţia tardivităţii formulării cererii modificatoare este
neîntemeiată.
2.2. De asemenea, în mod legal a respins Tribunalul Suceava excepţia lipsei de interes a
reclamanţilor, în promovarea cererii de chemare în judecată, cu motivarea că justifică un interes
privat în cauză.
Astfel, conform art. 2 al. 1 lit. p din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, interesul
legitim privat reprezintă posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării
unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat.
În speţă, contrar criticilor recurentului pârât, justifică un interes legitim privat.
Aşa cum a reţinut prima instanţă prin încheierea de şedinţă din 31.05.2018 „Reclamant poate fi în
sensul art. 2 al. 1 şi 2 din Legea nr. 554/2004 orice persoană fizică sau juridică, dacă îndeplineşte
condiţia de a se considera vătămată într-un drept ori într-un interes legitim, printr-un act
administrativ tipic sau asimilat adresat ei sau altui subiect de drept".
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Noţiunea de „interes legitim care poate fi ocrotit pe calea contenciosului administrativ" nu se
confundă cu noţiunea de interes în sensul de condiţie de exercitare a dreptului la acţiune în dreptul
procesual civil (folosul practic urmărit de reclamant prin promovarea acţiunii). Stabilirea existenţei
unei vătămări aduse unui drept ori unui interes legitim se face pe baza probelor administrate, fiind
o problemă de fond în litigiul administrativ (Gabriela Bogasiu - Legea contenciosului administrativ
comentată şi adnotată, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Universul Juridic, pag. 50 - 51).
Ori, din probatoriul administrat în cauză rezultă că prin emiterea autorizaţiei de construire a cărei
anulare au cerut-o au fost vătămaţi în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, astfel cum acesta este
proteguit de lege.
2.3. În mod legal a respins prima instanţă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a recurentului
pârât D., invocată de acesta prin notele de şedinţă depuse la termenul de judecată din 10.09.2020 în
ceea ce priveşte capătul de cerere privind demolarea lucrărilor de construire edificate în baza
autorizaţiei de construire nr. 152/2017.
Contrar criticilor recurentului pârât, aşa cum în mod legal a reţinut instanţa de fond, în cauza dedusă
judecăţii, au solicitat desfiinţarea lucrărilor ca urmare a anulării autorizaţiei de construire, or,
recurentul pârât este beneficiarul acestei autorizaţii şi cel care a întreprins toate demersurile pentru
edificarea construcţiei, obligaţia de demolare, în acest caz, pe motiv că autorizaţia de construire ar
fi nelegală, nu este strâns legată de dreptul de proprietate asupra construcţiei şi nu ar fi corect ca o
persoană care cumpără un imobil în baza unei autorizaţii nelegale, emisă pe numele altei persoane,
să suporte costurile demolării, chiar dacă apartamentele din imobilul construit în baza autorizaţiei a
cărei anulare au cerut-o au fost vândute, în mod legal a reţinut Tribunalul că cumpărătorii acestora
au calitatea de avânzi, cauză cu titlu particular, preluând apartamente cu toate viciile acestora, iar
lipsa lor de diligentă sau culpa pârâtului vânzător de a le aduce la cunoştinţă despre existenţa
prezentului litigiu nu este de natură să înlăture obligativitatea tuturor persoanelor de a respecta o
hotărâre judecătorească, conform prevederilor art. 435 al. 2 Cod procedură civilă, hotărârea fiind
opozabilă oricărei terţe persoane atâta timp cât nu face, în condiţiile legii, dovada contrară.
De asemenea, aşa cum s-au apărat la fond, conform art. 39 al. 1 Cod procedură civilă, intitulat
„Situaţia procesuală a înstrăinărilor şi a succesorilor săi" „(V Dacă în cursul procesului dreptul
litigios este transmis prin acte între vii cu titlu particular, judecata va continua între părţile iniţiale.
Dacă însă transferul este făcut, în condiţiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de
moarte, judecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, după caz".
Or, în speţă, recurentul pârât a invocat transmiterea calităţii sale procesuale pasive ca urmare a
înstrăinării unor apartamente către terţi, caz în care procesul va continua între părţile iniţiale.
În ceea ce priveşte art. 16 indice 1 din Legea nr. 554/2004, contrar criticilor recurentului pârât,
acesta nu prevede obligaţia introducerii în cauză a terţului, deoarece şi în litigiile de contencios
administrativ este incident principiul disponibilităţii părţilor, reclamantul fiind cel care stabileşte
cadrul procesual prin indicarea persoanelor chemate în judecată. Or, în raport de obiectul cauzei, în
mod legal a reţinut prima instanţă că nu se impune introducerea în cauză a celor care au cumpărat
apartamentele din blocul executat în baza autorizaţiei de construire a cărei anulare am cerut-o,
instanţa de fond neîncălcând nici o normă de procedură, motiv pentru au solicitat respingerea acest
motiv de recurs.
3. Pe fondul cauzei, recursul este neîntemeiat, în cauză nefiind date cerinţele art. 488 al. 1 pct. 8
Cod procedură civilă.
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3.1. Critica recurentului pârât că la momentul pronunţării hotărârii recurate se afla în imposibilitatea
vădită de a executa obligaţia „de a face" la care a fost obligat, întrucât imobilul nu se mai află în
proprietatea sa, iar la momentul înstrăinării apartamentelor ce compuneau imobilul în discuţie nu
exista nici o interdicţie de înstrăinare a acestora, legea permiţând chiar înstrăinarea autorizaţiei de
construire, prima instanţă nesocotind prevederile art. 1527, art. 1538 şi art. 1530 Cod civil, este
neîntemeiată.
Aşa cum în mod legal a reţinut prima instanţă, intimaţii reclamanţi au solicitat desfiinţarea lucrărilor
ca urmare a anulării autorizaţiei de construire şi nu pe dispoziţiile de drept comun, în speţă,
recurentul pârât D. este beneficiarul acestei autorizaţii şi cel care a întreprins toate demersurile
pentru edificarea construcţiei, obligaţia de demolare în acest caz, pe motiv că autorizaţia de
construire este ilegală, nefiind strâns legate de dreptul de proprietate asupra construcţiei şi nefiind
corect ca o persoană de bună credinţă care cumpără un imobil ridicat în baza unei autorizaţii nelegale
emisă pe numele altei persoane să suporte costurile demolării. De asemenea, recurentul pârât a avut
cunoştinţă că este chemat în judecată în prezenta cauză şi nu a adus la cunoştinţă cumpărătorilor
acest aspect, ci dimpotrivă, a declarat în contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.
719/14.02.2019 de BNP, anexat la notele de şedinţă din 10.09.2020, când a invocat excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive a sa în ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea la desfiinţarea
lucrărilor de construire, în art. V intitulat „Garanţii" lit. b, că „nu există litigii pe rolul vreunei
instanţe judecătoreşti sau proceduri administrative", deşi acţiunea introductivă a fost înregistrată la
data de 23.01.2018.
3.2. În ce priveşte critica recurentului pârât referitoare la oportunitatea demolării construcţiei, cu
motivarea că prima instanţă a apreciat greşit încălcarea dreptului la viaţă privată şi la un mediu
sănătos, atâta timp cât în zonă se permite edificarea de construcţii colective cu înălţimea de 10 m la
cornişă, această critică este inadmisibilă, vizând aspecte care ţin de netemeinicia sentinţei recurate
şi nu de nelegalitate.
În subsidiar, dacă instanţa de recurs va reţine că această critică se încadrează în motivul de
nelegalitate reglementat de art. 488 al. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, aceasta nu poate fi primită
întrucât încălcarea dreptului la viaţă priveşte şi dreptul la un mediu sănătos, sunt încălcări suficient
de grave a normelor juridice generale prevăzute de art. 26 şi art. 35 din Constituţia României,
respectiv a art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care le afectează afectează viaţa
şi confortul pe care trebuie să îl asigure traiul într-o locuinţă unifamilială în raport cu viaţa la bloc,
casă în care s-au mutat în anul 2017, conform înscrisurilor depuse la dosar.
3.3. Nu poate fi primită critica recurentului pârât că Tribunalul a făcut o aplicare greşită a
dispoziţiilor speciale din Legea nr. 50/1990, care prevăd posibilitatea ca, în situaţia anulării
autorizaţiei de construire sau a edificării unei construcţii fără autorizaţie, beneficiarul construcţiei
să intre în legalitate, şi doar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, organele abilitate să dispună
demolarea, deoarece, aşa cum în mod legal a reţinut Tribunalul, intrarea în legalitate, conform
prevederilor art. 59 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 astfel cum a fost
modificată prin Ordinul nr. 3454/2020, presupune fie obţinerea autorizaţiei de construire (atunci
când aceasta nu există şi când construcţia îndeplineşte condiţiile urbanistice zonale), fie încadrarea
lucrărilor în prevederile autorizaţiei (când autorizaţia emisă este legală, dar construcţia nu
corespunde prevederilor acesteia).
Or, în speţă, faţă de concluziile raportului de expertiză în specialitatea arhitectură şi de documentaţia
care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire care este incompletă, s-a constatat că la emiterea
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autorizaţiei de construire în litigiu au fost încălcate dispoziţiile Legii nr. 50/1991, cerinţele
urbanistice caracteristice zonei, respectiv cele reglementate prin PUG 1999, dispoziţiile Ordinului
M.S. nr. 119/2014 şi ale HG nr. 525/2006, aceasta fiind ilegală.
3.4. Referitor la critica recurentului pârât că soluţia instanţei de fond este nelegală, în raport de
dispoziţiilor art. 18 din Legea 554/2004, dispoziţii ce prevăd soluţiile pe care le pot pronunţa
instanţele de contencios administrativ, solicită instanţei să reţină că recurentul pârât nu dezvoltă
această critică, ci doar o enunţă.
Au arătat că critica recurentului nu poate fi primită deoarece, aşa cum în mod legal a reţinut prima
instanţă, din examinarea dispoziţiilor art. 59 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, astfel cum au fost modificate prin
Ordinul nr. 3454/2020, rezultă că desfiinţarea construcţiilor poate fi dispusă de către compartimentul
de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administrative publice locale sau la sesizarea
acestora de către instanţa de judecată.
Cu toate acestea, faţă de temeiul de drept invocat, respectiv art. 12 din Legea nr. 50/1999, de
dispoziţiile art, 6 CEDO, potrivit cărora instanţa de judecată nu are ca scop să apere drepturile
teoretice sau iluzorii, ci concrete şi efective, de împrejurarea că instanţa a constatat nelegalitatea
autorizaţiei de construire, de asigurare pentru reclamanţi a dreptului de acces efectiv la justiţie, în
mod legal a reţinut tribunalul că desfiinţarea construcţiilor se poate face şi la cererea reclamanţilor,
legea trebuind a fi interpretată în spiritul ei şi în vederea producerii de efecte juridice.
Legiuitorul nu a conferit în mod exclusiv anumitor persoane calitatea de a acţiona, prin respingerea
posibilităţilor unor persoane considerate vătămate de a se adresa instanţelor judecătoreşti, cum este
cazul intimaţilor reclamanţi, care s-au adresat instanţei de judecată în vederea protejării drepturilor,
în condiţiile în care, emitentul autorizaţiei a răspuns că autorizaţia de construire este legală, ceea ce
s-a infirmat de cele două rapoarte de expertiză efectuate în cauză.
3.5. De asemenea, nu poate fi primită susţinerea recurentului pârât că nu au făcut dovada unei
vătămări care să impună desfiinţarea construcţiei, în condiţiile în care locuinţa lor se află la o distanţă
semnificativă faţă de blocul construit.
Aşa cum în mod legal a reţinut prima instanţă, emiterea autorizaţiei de construire în litigiu a fost
făcută în baza unei documentaţii incomplete, iar conform celor două rapoarte de expertiză efectuate
în cauză, la emiterea autorizaţiei de construire au fost încălcate dispoziţiile Legii nr. 50/1991,
cerinţele urbanistice caracteristice zonei, respectiv cele reglementate prin PUG 1999, dispoziţiile
Ordinului MS nr. 119/2014 şi ale HG nr. 525/1996.
În ce priveşte nerespectarea distanţei faţă de limita de proprietate, în certificatul de urbanism nr.
403/06.04.2017 s-a prevăzut că se vor respecta cerinţele urbanistice caracteristice zonei, astfel că
distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare ale proprietăţii este egală cu jumătate din înălţimea la
cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 3 m şi normele de însorire şi iluminatul natural în raport de
funcţiunile clădirilor vecine, ceea ce reclamantul pârât nu a respectat. Astfel, în raportul de expertiză
efectuat de X, s-a stabilit că retragerea faţă de proprietatea lor a reclamanţilor este de 2,27 m, iar
faţă de vecinul din stânga, SC Z SRL este de 2,46 m, iar în al doilea raport de expertiză, expertul Y
a reţinut o retragere faţă de reclamanţi de 2 m, ca urmare a modificării şarpantei prin coborârea
streşinii şi ridicarea zidului etajului 3 până la cota de 11,42 m.
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Aşa cum în mod legal a reţinut Tribunalul, în cauză, emitentul autorizaţiei de construire contestate
a încălcat dispoziţiile art. 32 al. 3 din Legea nr. 350/2001 potrivit cărora „modificările aduse
reglementărilor din Planul Urbanistic general asupra procentului de ocupare al terenului (POT) şi
distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de
detaliu, iar cele aduse regimului de construire, funcţiile zonei, înălţimii maxime admise,
coeficientului de utilizare a terenului (CUT) şi retragerii clădirii faţă de aliniament, se stabileşte prin
planurile urbanistice zonale". Ca urmare, dacă prin certificatul de urbanism care a stat la baza
emiterii autorizaţiei de construire nr. 152/2017 s-a stabilit retragerea de 3 m, aceasta apare ca o
derogare de la PUG, situaţie în care erau obligatorii atât întocmirea unui PUZ, dar şi acordul
vecinilor, ceea ce în speţă nu există.
Faptul că raportat la imobilul construcţii proprietatea lor, distanţa este mai mare decât înălţimea la
cornişă, motiv pentru care nu a fost necesar un studiu de însorire, nu înseamnă că nu sunt
prejudiciaţi, deoarece, conform legii, distanţele trebuie calculate faţă de proprietatea vecină, care în
speţă este de numai 2 m în loc de jumătatea înălţimii la cornişă care în speţă este de 5 m, iar când
au cumpărat o suprafaţă de 13 ari de teren pentru construcţia casei au avut în vedere edificarea şi
altor construcţii, precum şi asigurarea unui confort familiei, asigurat de o locuinţă unifamilială. Or,
aşa cum în mod temeinic şi legal a reţinut instanţa de fond, aceste încălcări afectează relaţiile de
vecinătate, dreptul la un mediu de viaţă sănătos, la intimitatea vieţii private, la confortul pe care îl
asigură traiul într-o locuinţă unifamilială, în raport cu viaţa la bloc.
Pentru motivele expuse, au solicitat respingerea recursului pârâtului D. ca nefondat.
4. Fiind dată culpa procesuală a recurentului pârât, au solicitat obligarea acestuia la plata
cheltuielilor de judecată conform art. 453 Cod procedură civilă.
Examinând recursurile, ale căror motive se subsumează dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 5 şi 8
C.p.c., Curtea reţine următoarele:
Recurentul D. solicită, sub un prim aspect, casarea în tot a sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre
rejudecare pentru a se pune în discuţie, în temeiul art. 16 ind. 1 din Legea nr. 554/2004, introducerea
în cauză a terţilor cumpărători ai apartamentelor din imobilul a cărui autorizaţie de construire se
contestă. Însă, art. 16 ind. 1 din Legea nr. 554/2004 consacră o facultate pentru instanţa de
contencios administrativ, iar nu o obligaţie a cărei încălcare să fie susceptibilă a atrage anularea
hotărârii pronunţate.
În plus, beneficiar al autorizaţiei de construire este dezvoltatorul, iar împrejurarea că în cursul
judecăţii acesta a înstrăinat apartamentele din imobil produce efectele prevăzute la art. 39 alin. 1- 3
C.p.c., fără a influenţa cadrul procesual aşa cum se justifică la momentul iniţierii procedurii
judiciare.
Acelaşi recurent susţine şi lipsa interesului reclamanţilor faţă de cererea de anulare a autorizaţiei,
atât din punct de vedere procesual – folos determinat, personal, legitim şi actual, cât şi ca fine de
neprimire specific contenciosului administrativ – drept sau interes legitim susceptibil a fi protejat
prin acţiune în justiţie exercitată în temeiul Legii nr. 554/2004.
Sub aspect procesual, reclamanţii sunt proprietarii parcelei de teren şi construcţiei învecinate astfel
încât verificarea respectării dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii reprezintă un
deziderat justificat şi actual în persoana lor.
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Din acelaşi considerente, dar şi din perspectiva respectării regulilor de siguranţă la incendii, de
igienă şi salubritate şi a bunelor practici în raporturile de vecinătate, aceştia pretind şi protejarea
unor interese legitime ce ţin de dreptul la sănătate şi viaţă privată, acţionând ca persoane afectate în
drepturile şi interesele legitime prin actul administrativ pe care îl pretind nelegal, criticile din recurs
fiind evident nefondate.
În ceea ce priveşte tardivitatea cererii de modificare a acţiunii introductive, invocată de ambii
recurenţi, potrivit art. 204 C.p.c. reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi
numai până la primul termen la care acesta este legal citat. Cum cererea de modificare înregistrată
la 16.04.2018, constând în completarea cu un nou petit, nu a vizat cererea de suspendare a executării,
ci capătul de cerere privind anularea autorizaţiei de construire şi cum primul termen la care
reclamanţii au fost citaţi cu referire la acesta este 19.04.2018, excepţia de tardivitate este de
asemenea neîntemeiată.
În plus, contrar argumentelor aduse de recurenţi, pentru termenul din 15.02.2018 părţile au fost
citate exclusiv pentru judecarea cu celeritate a capătului de cerere privind suspendarea executării
actului atacat, aspect care rezultă clar atât din citaţii, cât şi din referatul cauzei consemnat în
încheierea de termen.
Circumscrise motivului de casare prevăzut la art. 488 pct. 5 C.p.c. mai invocă recurenţii şi anumite
excepţii vizând capătul de cerere adiţional, privind desfiinţarea lucrărilor executate în baza
autorizaţiei de construire nr. 152/05.05.2017, pe care însă Curtea consideră oportun să le analizeze
ulterior, după antamarea considerentelor ţinând de legalitatea autorizaţiei atacate.
Continuând cu motivul de casare prevăzut la art. 488 pct. 8 C.p.c., Curtea constată că prin cererea
de chemare în judecată s-a solicitat anularea autorizaţiei de construire nr. 152/05.05.2017 referitoare
la imobilul P + 2 E + M, eliberată pârâtului D. pentru modificarea temei de proiectare a imobilului
autorizat cu AC nr. 337/19.08.2016, constând în P + etaj parţial cu 3 apartamente, eliberată pentru
G. şi H.
Prin cererea de chemare în judecată şi precizările ulterioare, reclamanţii au invocat mai multe
elemente de nelegalitate, punând în discuţie, în esenţă, nerespectarea procentului de ocupare a
terenului, nerespectarea distanţei faţă de hotarul proprietăţii vecine, nerespectarea regimului de
înălţime în zonă, nerespectarea dispoziţiilor de sănătate şi igienă, neefectuarea unui studiu geotehnic
corespunzător.
În cauză au fost efectuate două expertize tehnice, concluziile ambelor lucrări fiind convergente în
sensul emiterii autorizaţiei de construire cu încălcarea dispoziţiilor legale, la care se adaugă şi
modalitatea greşită de execuţie, cu accentuarea gravităţii abaterior de la legalitate existente la
emiterea autorizaţiei.
Cu referire la motivele de nelegalitate a autorizaţiei de construire şi a documentaţiei tehnice ce a
stat la baza emiterii ei, cea de a doua expertiză (ale cărei concluzii coincid, de altfel, sub aspectele
ce prezintă interes cu prima efectuată în cauză) a constatat că deşi scriptic procentul de ocupare al
terenului este de 39,5%, încadrându-se în limita maximă de 40%, în proiectul tehnic s-a omis
includerea în calculul suprafeţei construite a logiilor aferente apartamentelor, evidenţiate pe planşe
drept „terase”, POT real conform documentaţiei fiind 43,56%.
Expertul a mai constat încălcarea regimului de înălţime în zona prin autorizarea unei construcţii cu
4 nivele supraterane, în loc de maxim 3 conform PUG, precum şi nerespectarea distanţei de retragere
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faţă de limita de hotar cu terenul reclamanţilor, de jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai
puţin de 3 m, în cazul analizat 9, 95m / 2 =4, 975 m.
Nu în ultimul rând, din analiza documentaţiei tehnice, astfel cum a fost autorizată de prim-pârât,
rezultă nerespectarea prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a şi c din OMS nr. 119/2014 şi art. 6 din HG nr.
525/1996, deoarece nu sunt prevăzute platforme pentru colectarea deşeurilor, locuri de parcare şi
spaţii verzi per locatar.
Contrar apărărilor formulate de prim-pârât, conform art. 36 din HG nr. 525/1996 „Până la
aprobarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, autorizarea
executării construcţiilor se va face numai în condiţiile stabilite de prezentul regulament.”
Per a contrario, cum în C. s-a adoptat PUG, rezultă că art. 31 din HG nr. 525/1996, pe care îl invocă
prim-pârâtul în justificarea aprobării regimului de înălţime diferit, nu este aplicabil, fiind necesar
acordul vecinilor şi întocmirea unui PUZ pentru autorizarea imobilului în cauză, care în loc de P+2E
conform PUG, are în documentaţia tehnică regim P+2E+M, iar în fapt P +3E.
Neîntemeiată este şi apărarea privind nerespectarea distanţei minime de retragere faţă de limitele
proprietăţii, din moment ce potrivit PUG se impune o retragere faţă de limitele laterale şi
posterioară ale proprietăţii echivalentă cu jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3
m, de unde rezultă că 3 m este limita minimă posibilă, regula de respectat fiind de jumătate din
înălţimea la cornişă, în speţă 4, 975 m faţă de parcela reclamanţilor.
Cu referire la nerespectarea art. 4 alin. 1 lit. a şi c din OMS nr. 119/2014 şi art. 6 din HG nr.
525/1996, recurentul Primarul municipiului C. invocă presupuneri extrase din conţinutul
documentaţiei, deşi proiectul are lacune şi a fost autorizat fără nicio verificare sub acest aspect,
nefiind prevăzute platforme pentru colectarea deşeurilor, locuri de parcare şi spaţii verzi per locatar.
În ceea ce priveşte studiul geotehnic, acelaşi recurent susţine că nu era necesară refacerea lui, fiind
întocmit cu prilejul emiterii AC nr. 337/19.08.2016. Însă, în lipsa unor argumente concrete, cum
este dată o diferenţă de înălţime (P+1E parţial comparativ cu P+2E+M, în fapt P+3E) se impunea
actualizarea sa, cel puţin prin asumarea conţinutului anterior, dacă nu se considera necesară
suplimentarea numărului de foraje, a distanţei şi/sau adâncimii de forare, aşa cum se afirmă în
recurs.
Este locul a se preciza că expertii au constatat inclusiv nerespectarea modalităţii de execuţie a
obiectivului, mai precis nerespectarea documentaţiei prin depăşirea înălţimii la cornişă, modificarea
amplasării pe teren şi afectarea suprafeței construite, închiderea logiilor cu geamuri, modificarea
șarpantei prin coborârea streșinii, ridicarea zidului mansardei până la cota de 11, 42 şi reducerea
retragerii faţă de terenul reclamanţilor de la 3 la 2 m.
S-a mai constatat că nu au fost respectate nici în fapt prevederile OMS nr. 119/2014, dar prin
neamenajarea spaţiilor verzi per locatar au rezultat locuri de parcare, curtea fiind dalată în întregime.
Bine-înţeles, aşa cum susţine prim-pârâtul, aceste aspecte sunt ulterioare emiterii autorizaţiei de
construire nr. 152/05.05.2017 şi urmează a fi avute în vedere cu prilejul recepţiei, a cărei efectuare
nu este clar dacă sau în ce condiţii a avut loc. Însă, enumerarea lor subliniază, printre altele,
finalitatea lipsei de diligenţă şi interes în procedura de verificare a documentaţiei tehnice şi de
emitere a autorizaţiei.
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Acestea fiind spuse, Curtea conchide, în asentiment cu tribunalul, că autorizaţia de construire nr.
152/05.05.2017 a aprobat o documentaţie incompletă şi încalcă cerinţele Planul Urbanistic General
C. 1999, dispoziţiile OMS nr.119/2014 şi ale HG nr. 525/1996, soluţia de anulare a acesteia fiind
legală şi temeinică.
În continuare se constată că prin cererea adiţională aflată la filele f.326-329 vol. I reclamanţii au
solicitat desfiinţarea lucrărilor realizate în baza autorizaţiei de construire nr. 152/05.05.2017, cerere
admisă de asemenea de tribunal ca efect direct al anulării actului.
Hotărârea tribunalului a fost criticată în recurs, pârâtul D. reiterând excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive pe motiv că a înstrăinat apartamentele din imobil, precum şi, în subsidiar, lipsa
de oportunitate a soluţiei şi restrângerea posibilităţii de intrare în legalitate, iar pârâtul Primarul
municipiului C. inadmisibilitatea pe motiv că nu s-a analizat posibilitatea intrării în legalitate.
În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, cum a motivat şi tribunalul,
produce efecte art. 39 C.p.c., dezvoltatorul fiind de altfel beneficiarul autorizaţiei de construire şi
având calitate procesuală pasivă în litigiul pendinte.
În schimb, Curtea găseşte întemeiate apărările formulate de recurenţi sub aspectul prematurităţii
deciziei de desfiinţare a lucrărilor edificate în baza autorizaţiei anulate. Astfel, deşi nu este invocată
sub acest nume, recurenţii pun de fapt în discuţie excepţia de prematuritate a acestui capăt de cerere,
mai exact contestă caracterul actual al dreptului reclamanţilor de a obţine demolarea în condiţiile în
care anularea autorizaţiei nu atrage în mod necesar desfiinţarea construcţiilor, beneficiarul având
posibilitatea de a depune diligenţe pentru a intra în legalitate, iar numai dacă acest lucru se vădeşte
imposibil, se emite autorizaţia de desfiinţare a lucrărilor.
Deşi soluţia nu are consacrare legislativă expresă pentru situaţia anulării autorizaţiei de construire
pe cale judiciară, temeiul de drept rezultă pe cale de interpretare din dispoziţiile art. 26, 28 şi 32 din
Legea nr. 50/1991, reţinute de altfel şi de instanţa de fond în hotărârea recurată. Tribunalul a
considerat însă, pe baza concluziilor expertizelor efectuate în cauză, că lucrările nu se încadrează în
prevederile urbanistice generale ale zonei şi afectează astfel drepturile reclamanţilor, deşi nu a făcut
verificări şi la dosar nu există suficiente elemente din care să rezulte că situaţia este iremediabilă.
Dar Curtea nu poate omite că este vorba de proceduri separate, cu obiect de verificare diferit, iar
niciuna dintre expertize nu a avut ca obiectiv analizarea posibilităţii de intrare în legalitate raportat
la deficienţele constatate, motiv pentru care instanţa de judecată nu este în măsură de a stabili dacă
construcţia poate fi modificată astfel încât să respecte dispoziţiile legale (respectiv, dacă proiectul
tehnic poate fi adaptat la regimul de înălţime a zonei, astfel încât să se respecte şi distanţa de
retragere faţă de limita de hotar, dacă logiile se pot desfiinţa, iar în caz afirmativ dacă se respectă
POT, dacă s-ar putea elabora PUZ şi obţine acordul vecinilor ş.a.m.d.).
În final, referitor la criticile formulate de prim-pârât cu privire la netimbrarea cererii adiţionale, se
observă că apărarea este invocată omisso medio, iar, în plus, dacă s-ar admite o calificare contrară
celei date de instanţa de fond, remediul stabilit de lege nu este nulitatea, astfel cum greşit se susţine
în recurs.
Faţă de cele ce preced, Curtea constată că recursurile sunt fondate numai în măsura şi pentru
considerentele arătate, drept care, văzând dispoziţiile art. 496 alin. 1 C.p.c., le va admite, va casa în
parte sentinţa atacată şi va respinge capătul de cerere privind desfiinţarea construcției ca prematur
formulat, menţinând celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate care nu sunt contrare prezentei. În
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temeiul art. 453 Cod procedură civilă, Curtea va obliga recurenţii să achite intimaţilor 3000 lei
cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând măsura în care au căzut în pretenţii.

17. Hotărâre consiliu local de instituire restricţie tonaj drum. Instituirea unei atari
restricţii trebuie să fie temeinic justificată.
Rezumat:
În cuprinsul hotărârii consiliului local nu se regăseşte nicio motivare cu privire la situaţia
porţiunii de drum pentru care a fost instituită restricţia, care sunt motivele pentru care acest drum
este în pericol de degradare. Dispoziţiile art. 44 alin. (2) din OG nr. 43/1997 conferă
administratorului drumului dreptul de a institui restricţii de circulaţie în cazul în care este necesar
pentru protecţia unor sectoare de drumuri dar această competenţă nu este una necondiţionată şi
arbitrară. Instituirea unei asemenea restricţii, cu atât mai mult cu cât nu este una temporară,
trebuie să fie temeinic justificată, iar rutele alternative indicate să fie practicabile şi nu doar să
existe din punct de vedere scriptic.
(Decizia nr. 313 din 27.04.2021, dosar nr. 1307/40/2019)

Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal la data de 15.07.2019, reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu pârâţii
Consiliul Local al comunei B. şi Primarul comunei B. a solicitat:
1. anularea Hotărârii Consiliului Local al Comunei B. nr. 17/30.05.2019 (HCL nr. 17)
privind impunerea unei restricții de tonaj pentru vehiculele care circulă pe porțiunea drumului DE
23 situată între limita intravilanului satului C. și intersecția cu DE 11; precum și a actelor
premergătoare adoptate,
2. anularea Răspunsului la plângerea prealabilă nr. 3406/4 iulie 2019 al Primăriei B.,
3. Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâţii au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. Pe
cale de excepţie au invocat lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului Primarul Comunei B.
Prin sentinţa nr. 563 din 27 noiembrie 2019, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă de
contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primarului
Comunei B. şi a respins cererea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind îndreptată
împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă; a respins cererea de chemare în judecată
formulată de S.C. A. S.R.L., cu sediul procesual ales la Societatea Civilă de Avocaţi Nestor Nestor
Diculescu Kingston Peterson din Bucureşti în contradictoriu cu Consiliul Local al Comunei B., ca
neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a promovat recurs societatea reclamantă.
În motivarea căii de atac promovate, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 488 alin. (1), pct.
8 Cod procedură civilă, recurenta a apreciat că sentinţa este nelegală în ceea ce priveşte soluţia de
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admitere a excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a Primarului Comunei B., fiind pronunţată cu
încălcarea dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi art.13 din Legea nr: 554/2004.
În susţinerea acestui punct de vedere a arătat că potrivit art. 23 alin. (1) din Legea
nr.215/2001, autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune,
oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative
şi primarii, ca autorităţi executive. Mai mult, primarul, ca autoritate executivă locală, a participat la
procesul decizional şi a soluţionat plângerea prealabilă formulată de societate împotriva HCL nr.17,
răspunsul fiind depus la dosarul cauzei.
Instanţa a făcut şi o aplicare greşită a prevederilor art. 13 din Legea nr. 554/2004, în sensul
că a apreciat în mod nefondat că dispoziţiile acesteia ar limita sfera subiecţilor procesuali pasivi la
emitentul actului administrativ atacat. Dimpotrivă, art. 13 din Legea nr. 554/2004 introduce ca o
condiţie obligatorie împrejurarea ca emitentul actului administrativ atacat să stea în justiţie în
calitate de pârât, fără ca posibilitatea de a chema în judecată alte persoane juridice implicate în
procesul decizional să fie îngrădită într-un fel.
De altfel, în cazul în care un terţ vătămat în drepturile sale de un act administrativ individual
contestă legalitatea acestuia, beneficiarul actului administrativ atacat are calitatea de pârât alături de
autoritatea publică emitentă, de unde rezultă fără îndoială faptul că art.13 citat de instanţă nu trebuie
interpretat în sens restrictiv.
În condiţiile în care Primarul Comunei B., în calitate de autoritate publică locală executivă
a participat la procesul de emitere a actului administrativ atacat şi a soluţionat plângerea prealabilă
(recursul graţios), în mod evident acesta a dobândit calitate procesual pasivă în procedura
contencioasă de suspendare a efectelor sau de anulare a HCL nr.17.
A mai susţinut societatea recurentă că sentinţa este nelegală în ceea ce priveşte soluţia de
respingere a acţiunii în anulare, fiind pronunţată cu aplicarea greşită a normelor de drept material
respectiv: prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
prevederile art. 1 alin. (3) şi (5), art. 31 alin. (2), art. 44, art. 45, art. 53, art. 134 din Constituţie, art.
70 lit. g) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, prevederile OG nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, prevederilor Ordinului nr. 1112/2000 al ministrului de interne şi al ministrului
transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei
de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.
A arătat că în mod eronat a decis instanţa de fond că actul administrativ normativ nu ar
încalcă prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică
(„Legea Transparenţei Decizionale”).
Legea Transparenţei Decizionale impune, cu titlu general, prin art. 7, alin. (2) obligaţia de a
respecta un termen de cel puţin 30 de zile lucrătoare în care proiectul de act normativ trebuie adus
la cunoştinţa publicului, înainte de a-l supune spre avizare autorităţilor competente. În cadrul acestui
termen, se fixează şi obligaţia în sarcina autorităţilor de a stabili o perioadă de cel puţin 10 zile
calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act
normativ supus dezbaterii publice.
De la aceste termene este instituită şi o excepţie prin art. 7, alin. (13) conform căreia în cazul
reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de
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soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte
normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.
Contrar celor reţinute de prima instanţă, în cazul HCL nr.17 nu au fost respectat prevederile
art.7 impus de cadrul legal în vigoare. Astfel: la data de 12.04.2019 pe site-ul Primăriei Comunei B.
a fost publicat un anunţ privind deschiderea procedurii de consultare publică, proiectul actului
normativ, expunerea de motive nr. 2054/04.04.2019, precum şi Raportul de Specialitate
nr.2055/04.04.2019, precum şi faptul că persoanele interesate pot formula un punct de vedere până
la 3 mai 2019, care va fi depus la secretarul comunei B.; la data de 24.05.2019 pe site- Primăriei
Comunei B. a fost publicat un anunţ prin care se aducea la cunoştinţa persoanelor interesată că
şedinţa Consiliului Local B. se va ţine în data de 30 mai 2019 la Biblioteca comunală, pe ordinea
de zi aflându-se chiar votarea proiectului HLC nr.17.
După cum se poate constata, la data publicării anunţului de deschidere a procedurii de
consultare publică (12.04.2019) proiectul fusese deja avizat favorabil de Inspectoratul General al
Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Serviciul Rutier, care a emis Avizul nr.94308 la
5 aprilie 2019, fiind încălcată astfel cerinţa publicării anunţului cu cel puţin 30 de zile înainte de
supunerea spre avizare către autorităţile competente, împrejurare faţă de care instanţa de fond a
apreciat în mod nefondat că nu ar produce vreo vătămare.
Prin Răspunsul la plângerea prealabilă, emitentul a arătat în mod nefondat că ar fi fost
necesară avizarea favorabilă a priori de către Poliţia Rutieră, pentru ca avizul să circule înainte de
supunerea proiectului spre dezbatere publică, câtă vreme norma legală incidenţă arată exact
contrariul.
În ceea ce priveşte posibilitatea reglementată de a adopta un proiect de act normativ fără a
respecta termenul de 30 de zile lucrătoare, a precizat recurenta că nici proiectul actului administrativ
normativ, după cum nici nota de prezentare a deschiderii procesului de consultare publică nu cuprind
absolut nicio referire expresă la aplicarea procedurii de urgenţă în adoptarea proiectului de act
normativ, nefiind realizată nicio trimitere la excepţiile de la termenele de consultare publică
instituite de actele normative anterior menţionate, împrejurare trecută sub tăcere de prima instanţă.
Mai mult, deşi cadrul legal aplicabil impunea precizarea expresă a circumstanţelor
excepţionale care au condus la aplicarea procedurii de urgenţă, nota de prezentare care a însoţit
proiectul nu conţine astfel de menţiuni, aspect de asemenea ignorat de prima instanţă.
Importanţa precizării şi argumentării unei situaţii de urgenţă în cadrul procedurii aprobării
unui act normativ a fost clar reţinută şi în jurisprudenţa naţională, stabilindu-se că: „O astfel de
procedură de urgenţă trebuie să rezulte chiar din fundamentarea actului.”
Mai mult, anunţul nu conţine şi nici nu este însoţit de niciunul din documentele obligatorii
prevăzute de art. 7 alin.2 din Legea Transparenţei Decizionale, respectiv nota de fundamentare şi
studiul de impact, iar expunerea de motive şi raportul de specialitate care îl însoţesc au un conţinut
identic şi sumar, care nu oferă nicio justificare cu privire la necesitatea adoptării restricţiei de
circulaţie, contrar celor arătate de prima instanţă.
Prin urmare, în lipsa notei de fundamentare şi a studiului de impact nu se poate cunoaşte
raţiunea şi necesitatea concretă a adoptării acestei măsuri, ceea ce atrage nulitatea actului
administrativ.
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De altfel, conform art.7 alin.8 din Legea Transparenţei Decizionale, proiectul de act
normativ se va trimite spre avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza
observaţiilor şi propunerilor primite de la persoanele interesate.
Or, la data publicării anunţului, Inspectoratul General al Poliţiei Române avizase favorabil
proiectul, în lipsa oricăror propuneri/sugestii/puncte de vedere primite de la cetăţeni.
De asemenea, prevederile art. 8 alin. (1) din Legea Transparenţei Decizionale prevăd faptul
că anunţul privind aprobarea actului administrativ normativ va fi transmis către mass media, cerinţă
legală de asemenea nesocotită în prezenta cauză.
Este de remarcat faptul că prin Răspunsul la plângerea prealabilă, emitentul nu a referit şi nu
a motivat sub nicio formă soluţia de respingere a acestor critici.
Prin urmare, prima instanţă ar fi trebuit să observe faptul că autoritatea: nu a respectat
procedura legală în vigoare pentru consultarea publicului în cazul HCL nr.17, nu a respectat
cerinţele legale în cazul adoptării unui act normativ în situaţii de excepţie şi, nici nu ar putea justifica
o asemenea situaţie de excepţie în cazul aprobării HLC nr.17.
Sentinţa recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a prevederilor art. 31 alin. (2) din
Constituţie care consacră regula motivării în fapt şi în drept a actelor administrative emise de
autorităţile publice.
Prima instanţă ar fi trebuit să observe faptul că expunerea de motive a proiectului HCL nr.17,
astfel cum aceasta a fost publicată pe site-ul autorităţii, dispune în mod vag doar că „pentru siguranţa
traficului rutier precum şi pentru prevenirea degradării carosabilului în comuna B., propun
instituirea unei restricţii de circulaţie.” Expunerea de motive nu arată care sunt studiile pe baza
cărora aceasta s-a concluzionat că este necesară adoptarea măsurii şi nici nu arată pe baza căror
criterii s-a decis setarea restricţiei la limita de 7,5 tone.
Prin Răspunsul la plângerea prealabilă, autoritatea nu a motivat în fapt sau în drept soluţia
de respingere, ci a afirmat cu titlu general că fie „Au fost respectate prevederile legale”, fie „criticile
nu fac obiectului HCL nr.17”, fie excede competenţei lor, aspect validat în mod nefondat de prima
instanţă.
Autoritatea nu a indicat temeiul de drept al răspunsului, ci s-a rezumat la a face afirmaţii
neargumentate şi nesusţinute de textele legale. Astfel, prima instanţă ar fi trebuit să observe faptul
că autoritatea a încălcat prevederile art. 31, alin. (2) din Constituţie prin modul în care a pregătit
expunerea de motive aferentă proiectului de HCL nr.17.
Sentinţa recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a prevederilor art. 1 alin. 3 şi 5 din
Constituţia României.
Cu referire la această critică, recurenta a arătat că prima instanţă a ignorat împrejurarea că
actul atacat a fost emis cu încălcarea principiului previzibilităţii din următoarele motive:
HCL nr.17 nu reglementează perioada de timp supusă restricţiei şi nici nu conţine o rută
alternativă practicabilă pentru vehicule de mare tonaj, cum sunt utilajele societăţii şi utilajele care
asigură fertilizarea şi lucrările solului la ferma vegetală. Lipsa informaţiilor menţionate mai sus îi
pune pe adresanţi în imposibilitatea de a pregăti procedurile necesare şi îi dă posibilitatea autorităţii
să blocheze arbitrar activitatea comercială a societăţii, cu consecinţe deosebit de nefaste.
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De asemenea, principiul previzibilităţii este încălcat şi din perspectiva perioadei
calendaristice în care acesta a fost adoptat. Astfel, interdicţia de trafic a intrat în vigoare după
ocazionarea lucrărilor de fertilizare şi de plantare, investiţiile necesare pentru cultura anului 2019
fiind avansate în integralitate. Cu toate acestea, din cauza faptului că interdicţia de circulaţie a intrat
în vigoare înainte de recoltare, societatea s-a văzut în pericol de a fi în imposibilitate de valorificare
a recoltei, de efectuare a lucrărilor de întreţinere, precum şi de onorare a oricăror obligaţii
contractuale asumate.
A precizat recurenta că, urmare a lipsei de previzibilitate, a trebuit să aleagă între sistarea
activităţii cu toate consecinţele prevăzute mai sus şi eventualele sancţiuni ce ar putea fi aplicate
de sub imperiul legislaţiei APIA.
Sentinţa recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a prevederilor art. 53 din
Constituţie privitor la restrângerea unor drepturi sau a unor libertăţi. Pentru ca restrângerea
exerciţiului drepturilor ori libertăţilor să fie necesară într-o societate democratică, trebuie ca statul
să îşi păstreze neutralitatea în cursul procedurii.
Aceasta presupune, mai întâi, ca substanţa motivelor care determină restrângerea să fie
determinată în mod neutru, ceea ce presupune ca statul: să nu impună o valoare contra alteia când
invocă motivele prevăzute de art. 53 din Constituţie, să determine conţinutul conceptelor utilizate
de dispoziţia constituţională în funcţie de dreptul sau libertatea concretă a căror protecţie o vizează,
adică să le determine opoziţional, astfel încât analiza preponderenţei unui drept asupra altuia să fie
făcută după o procedură neutră, care depăşeşte simpla lor juxtapunere.
Alegerea unuia dintre motivele care pot justifica restrângerea trebuie făcută pentru a atinge
un obiectiv concret, iar modul utilizării motivului trebuie să fie proporţional cu scopul, adică cu
echilibrarea drepturilor aflate în conflict potenţial. Dacă alegerea este făcută pentru a asigura
prevalenta a priori a unuia dintre drepturi, atunci alegerea nu este neutră, iar restrângerea nu mai
este necesară într-o societate democratică.
Prima instanţă a ignorat împrejurarea că, în expunerea de motive, autoritatea nu a identificat
raţiunea concretă pentru care s-a impus limitarea exerciţiului dreptului de proprietate şi libertăţii
economice al societăţii (prin abolirea accesului rutier la ferma din localitatea D.) şi nu a corelat în
niciun fel în ce măsură impunerea restricţiei satisface cerinţa proporţionalităţii între scopul urmărit
şi restrângerea consfinţită, neanalizându-se efectele sau repercusiunile pe care intrarea în vigoare a
actului administrativ normativ le-ar produce.
Mai mult decât atât, instanţa trebuia să observe faptul că se impunea necesitatea limitării în
timp a consecinţelor restrictive în materie de libertate datorate apărării interesului general. Limitarea
în timp a restrângerii trebuie să fie previzibilă, adică subiecţii trebuie să poată estima în mod clar
care este limita în timp a restrângerii exerciţiului drepturilor ori libertăţilor lor. Autoritatea trebuie
să indice cel puţin mijloacele de determinare a duratei restrângerii exerciţiului dreptului ori libertăţii.
Lipsa indiciilor rezonabile necesare estimării duratei măsurii restrictive face ca măsura să nu fie
necesară într-o societate democratică, căci ea permanentizează limita libertăţii, în loc să
permanentizeze exerciţiul neîngrădit al dreptului individual.
A precizat recurenta că a fost expusă unei vătămări disproporţionate, concrete şi certe
pricinuită prin adoptarea HCL nr.17, în sensul că ferma proprietatea sa situată în comuna D. şi
intabulată în CF 50415 UAT D. şi nr. cadastral 50415 are ca singur drum de acces chiar tronsonul
de drum supus restricţiei de circulaţie cu vehicule de mare tonaj.
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Parcul auto al societăţii este compus exclusiv din vehicule de mare tonaj, destinate
exploatării terenului agricol şi derulării activităţii, iar instituirea unei restricţii de circulaţie
paralizează activitatea, ducând la imposibilitatea de onorare a contractelor în derulare. În acest sens,
restricţia afectează nu doar relaţia comercială cu parteneri precum E., faţă de care societatea şi-a
asumat obligaţia de a livra 11.828,4 tone de zahăr în 2019 prin Contractul din 21.02.2019, dar şi
posibilitatea de a efectua lucrări de fertilizare cu caracter de regularitate, impuse de specificul
activităţii, care presupun, de asemenea accesul utilajelor şi autovehiculelor de mare tonaj. De
asemenea, societatea este beneficiară a fondurilor APIA, iar exigibilitatea sa depinde de îndeplinirea
în mod constant a obligaţiilor asumate, respectiv livrarea unei cantităţi minime de sfeclă de zahăr la
hectar cultivat.
A precizat recurenta că în condiţiile în care are inclusiv o autorizaţie de depozit şi spaţiu de
depozitare integrat fermei, iar accesul camioanelor de mare tonaj este restricţionat, este pusă în
imposibilitatea de a valorifica cultura aferentă anului 2019 şi de a efectua livrări, ceea ce generează
pagube însemnate, la valoarea mărfii pierdute adăugându-se penalităţile de întârziere pe care le va
datora partenerilor comerciali precum E., precum şi diminuarea lichidităţilor, care va afecta
capacitatea de plată a salariilor angajaţilor săi, majoritatea localnici.
Este important de reţinut faptul că în depozitele din ferma ce-i aparţine ce este afectată de
interzicerea accesului, se realizează nu numai activitatea de producţie cât şi activitatea esenţială a
depozitării seminţelor şi îngrăşămintelor pentru activitatea agricolă a societăţii, condiţii în care
restricţia paralizează activitatea societăţii, consecinţele fiind dintre cele mai grave pentru situaţia sa
financiară şi viitorul celor 59 salariaţi care nu vor mai avea un obiect al muncii. A subliniat recurenta
faptul că restricţionarea activităţii societăţii adânceşte imediat diferenţa dintre datoriile înregistrate
şi rezervele existente şi compromite buna desfăşurare a activităţii sale economice şi, în mod indirect,
a furnizorilor şi clienţilor acesteia.
Senţinţa recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a normelor care ocrotesc dreptul
de proprietate al societăţii – corelaţii între art. 44 din Constituţia României şi noţiunea autonomă
de „bun” consacrată de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 al CEDO.
Noţiunea de „bun” a primit o definiţie autonomă în cadrul jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului, reţinându-se că aceasta nu se limitează la proprietatea unor bunuri corporale;
alte drepturi şi interese ce constituie active pot să fie considerate „drepturi de proprietate”, deci
„bunuri” potrivit acestei dispoziţii (Cauza Fasys Doiser-und Fordertechnik GmbH c. Pays-Bas).
Totodată, protecţia instituită de text are în vedere şi alte drepturi reale.
Insecuritatea circuitului civil şi incertitudinea măsurilor legislative, judiciare sau
administrative ale statelor contractante constituie în concepţia Curţii un factor important pe care ea
îl are în vedere pentru a examina îndeplinirea de către autorităţile statale a obligaţiei de a asigura
protecţia dreptului de proprietate.
Prin urmare, bunurile obţinute din exploatarea unor activităţi comerciale, precum şi sursele
de finanţare de tip fonduri APIA, reprezintă „bunuri” în sensul jurisprudenţei CEDO - a căror
protecţie este garantată de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la CEDO. Cu alte cuvinte, asupra
sumelor de bani obţinute ca urmare a exploatării obiectului de activitate, concesionarul are un
veritabil drept de proprietate protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1, aspect nesocotit de prima instanţă,
care trebuia să observe faptul că beneficiile obţinute de societate din activitatea economică

361

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

constituie un „interes substanţial de natură patrimonială”, în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene
a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale.
Prin reglementarea unei restricţii de circulaţie şi abolirea posibilităţii de exploatare a fermei
A. - cultură, întreţinere, valorificare, actul administrativ normativ înfrânge garanţiile convenţionale
ale dreptului de proprietate. Restricţia de circulaţie îngreunează desfăşurarea activităţii societăţii,
generând întârzieri în onorarea obligaţiilor contractuale şi la încasarea preţului, dar şi la plata
salariilor şi a cheltuielilor curente ale societăţii.
Or, conţinutul actului atacat aduce atingere interesului substanţial, de natură patrimonială al
societăţii, constând în dobândirea şi păstrarea beneficiilor obţinute din activitatea economică
desfăşurată, de vreme ce restricţia de circulaţie determină diminuarea acestor beneficii, prin
încetinirea activităţii agricole.
A subliniat recurenta că indirect, se conturează o ingerinţă cu privire la acest interes
substanţial de natură patrimonială, reprezentat de beneficiile sale aduse de exploatarea fermei din
localitatea D., contrar dispoziţiilor art. 44 alin. 3 din Constituţie, aspect ignorat de prima instanţă.
Limitarea dreptului de proprietate privată, constând în restrângerea atributului dispoziţiei
juridice prin intermediul unei hotărâri de consiliu local, act administrativ normativ cu forţă juridică
inferioară legilor şi ordonanţelor, încalcă – în opinia recurentei - prevederile art. 44 alin. (1) din
Constituţie, coroborate cu art.53 din Constituţie. Conform doctrinei şi jurisprudenţei naţionale şi
europene, orice limitare adusă dreptului de proprietate trebuie să fie proporţională cu interesul
urmărit.
Instanţele naţionale au reiterat condiţia proporţionalităţii în analiza limitărilor aduse
dreptului de proprietate consacrat prin art. 44 din Constituţie, Curtea Constituţională însăşi, într-una
dintre deciziile sale a arătat că „pot fi stabilite prin lege anumite limite, îngrădiri fie în privinţa
obiectului dreptului, fie în privinţa unor atribute ale dreptului. Pentru apărarea intereselor sociale şi
economice generale sau pentru apărarea drepturilor altor persoane. Esenţial este ca prin aceste
restricţii stabilite de lege să nu se atingă fondul acestui drept, să nu se anihileze complet dreptul de
proprietate. Altfel spus, aceste limite aduse dreptului de proprietate sunt supuse principiului
proporţionalităţii, înscris în art. 49 alin. (2) din Constituţie (devenit art. 53 după republicarea din
2003 a Constituţiei).”
În situaţia de faţă, instanţa de fond a preluat în mod eronat poziţia autorităţii, nesancţionând
împrejurarea că expunerea de motive nu explică care este interesul general urmărit prin impunerea
restricţiei de circulaţie cu vehicule de mare tonaj, iar nota de fundamentare lipseşte cu desăvârşire,
fiind astfel imposibilă analizarea respectării principiului proporţionalităţii.
Mai mult, indiferent de interesul general urmărit (în cazul în care acesta există), în contextul
legislativ actual, limitarea dreptului de proprietate adusă prin HCL nu poate fi decât neproporţională.
În condiţiile în care ruta alternativă propusă de către autoritate este inexistentă şi
impracticabilă, drumul fiind denivelat şi acoperit de vegetaţie spontană în totalitate, privarea de bun
este absolută, şi se manifestă atât prin imposibilitatea de exploatare a fermei, cât şi prin pierderea
câştigului rezultat din activitatea agricolă.
Din acest punct de vedere, efectele pe care actul administrativ atacat le produce în plan
patrimonial societăţii, echivalează cu o expropriere de bunul proprietatea sa, lipsindu-1 de conţinut
patrimonial.
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Sentinţa recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a normelor care ocrotesc dreptul la
libertate economică – art. 45 şi art. 134 din Constituţie.
Curtea Constituţională s-a exprimat în jurisprudenţa sa în sensul că limitările aduse
prerogativei dispoziţiei din conţinutul dreptului de proprietate pot constitui ingerinţe în libertatea de
a desfăşura o activitate economică.
Libertatea de a desfăşura o activitate economică este consacrată şi la nivelul convenţiilor
internaţionale, inclusiv în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Potrivit art. 16
(„Libertatea de a desfăşura o activitate comercială”) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene: „libertatea de a desfăşura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu
dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.”
După cum rezultă din însuşi textul constituţional, statul are posibilitatea de a adopta prin
lege reguli pentru desfăşurarea activităţilor economice, însă, potrivit doctrinei şi jurisprudenţei
Curţii Constituţionale, limitele aduse libertăţii economice trebuie să îndeplinească mai multe
condiţii, respectiv: să fie nediscriminatorii, să fie justificate de un interes general şi să fie
proporţionale cu scopul urmărit.
A susţinut recurenta, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a instanţei
europene că principiul proporţionalităţii este încălcat în speţa de faţă prin simpla lipsă a unor rute
ocolitoare, care să permită derularea activităţii sale comerciale.
Potrivit doctrinei de specialitate, parte din conţinutul libertăţii economice este şi obligaţia
statului de a asigura „procedura prin care subiectul de drept devine participant efectiv la viaţa
economică să nu fie dificilă, greoaie, să fie caracterizată de celeritate, astfel încât cel interesat să
devină parte a sistemului economic să poată îndeplini anumite condiţii minimale de ordin material
într-un termen scurt pentru a putea să exercite activitatea propusă [...]”. Astfel, restricţia de trafic
impusă constituie o piedică efectivă în exercitarea activităţii agricole pe care societatea are dreptul
să o desfăşoare, prin imposibilitatea de exploatare, acces şi valorificare a culturilor.
Sentinţa recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a prevederilor art.70 lit. g) din OUG
nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
Atât în Expunerea de motive nr. 2054/4 aprilie 2019, cât şi în Raportul de specialitate nr.
2055/4 aprilie 2019 se face trimitere expresă la prevederile art.70 lit. g) din OUG nr. 195/2005, ca
temei de drept pentru adoptarea restricţiei de circulaţie.
Conform prevederii legale citate, pentru a asigura un mediu de viaţă sănătos, autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au obligaţia (...) să
reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de
autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite
zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate
tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului.
Prin urmare, scopul normei invocate de autoritate în justificarea măsurii adoptate este
evitarea disconfortului creat în zonele destinate locuinţelor sau activităţilor de recreere şi agrement,
iar în niciun caz în ariile nepopulate, agricole.
Prima instanţă a ignorat faptul că restricţia de circulaţie vizează porţiunea drumului DE 23
situată între limita intravilanului satului C. şi intersecţia cu DE 11, aşadar un perimetru nelocuit,
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situat în extravilanul satului C., care are unică funcţie asigurarea accesului auto în vederea
exploatării agricole către ferma A., proprietatea societăţii.
Este prea puţin probabil, prin urmare, ca reglementarea citată să poată justifica restrângerea
unui drept, în condiţiile în care nu sunt întrunite premisele stabilite de legiuitor: circulaţia privească
o zonă aflată în vecinătatea locuinţelor sau a spaţiilor de recreere, odihnă şi agrement.
Prima instanţă trebuia să observe faptul că actul administrativ normativ şi măsura adoptată
nu deservesc scopul legii, ci deturnează scopul legii, fiind evident că dispoziţiile acestuia încalcă
norma juridică în baza căreia autoritatea susţine că ar fi reglementat o măsură de protecţie, ceea ce
atrage- în opinia recurentei - nelegalitatea HCL nr.17.
Sentinţa recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a prevederilor OG nr.43/1997
privind regimul drumurilor.
Contrar celor reţinute de prima instanţă, instituirea unor restricţii de circulaţie de către
administratorii drumurilor se poate face doar temporar şi exclusiv pentru executarea unor lucrări,
ori pentru protecţia unor sectoare de drumuri, după ce administratorul drumului va fi informat în
prealabil utilizatorii asupra rutei alternative de trafic, precum şi Ministerul Transporturilor şi poliţia
rutieră.
În speţă, prima instanţă a ignorat împrejurarea că documentaţia prealabilă adoptării actului
administrativ normativ atacat nu referă nicio informare prealabilă efectuată de către Consiliul Local
F. către utilizatori ori către Ministerul transporturilor şi nici nu conţine, în expunerea sa de motive,
vreo justificare care să fi determinat adoptarea măsurii.
În mod nefondat a apreciat emitentul prin Răspunsul la plângerea prealabilă că nu ar fi fost
necesar avizul Ministerului Transporturilor decât pentru restricţii pe drumurile naţionale, întrucât
norma de drept substanţial incidenţă nu face o asemenea distincţie.
Astfel, instanţa de fond a precizat cu titlu generic că măsura este necesară „pentru siguranţa
traficului rutier şi pentru prevenirea degradării carosabilului în comuna B.”, fără a arăta care sunt
limitele instituirii acestei restricţii - durata de timp pentru care se instituie restricţia, ori dacă aceasta
este necesară în scopul efectuării unor lucrări de reabilitate/consolidare, ori exclusiv pentru
conservarea stării carosabilului.
În opinia recurentei, în măsura în care autoritatea publică a depăşit în activitatea sa de
reglementare limitele impuse prin legislaţia aplicabilă, manifestând un exces de putere nejustificat
şi instituind o restrângere a drepturilor dincolo de ceea ce este necesar şi rezonabil a fi protejat, actul
administrativ normativ este nelegal. Ruta alternativă de circulaţie propusă de autoritate reprezintă
un pericol public pentru toţi participanţii la trafic, în condiţiile în care accesul se face în curbă, pe o
zonă de linie continuă, în care vizibilitatea este sever redusă şi maşinile nu pot întoarce în mod
regulamentar de pe sensul opus.
Mai mult, prin Adresa nr.98421/27.01.2020, IGPR, IPJ, Serviciul Rutier a retras avizul
nr.94308/05.04.2019, care a stat la baza emiterii HCL nr.17/2019, confirmând concluziile raportului
de expertiză extrajudiciară depus de societate la dosarul cauzei şi împrejurarea că actul administrativ
atacat a fost emis în condiţii de nelegalitate.
Autoritatea a confirmat împrejurarea că accesul se face în curbă, pe o zonă de linie continua,
în care vizibilitatea este sever redusă şi maşinile nu pot întoarce în mod regulamentar de pe sensul
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opus şi de asemenea faptul că „după aproximativ 3 km de la intersecţia cu drumul naţional, ruta
alternativă nu se mai poate distinge, continuând pe teren accidentat, impracticabil pentru orice
categorie de vehicul.”
Sentinţa recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a prevederilor Ordinului nr.
1112/2000 al ministrului de interne şi al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituirea restricţiilor de circulaţie
în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.
Prima instanţă a ignorat faptul că autoritatea a depăşit limitele de reglementare stabilite prin
Ordinul nr.112/2000 şi a impus o restricţie de circulaţie permanentă , în absenţa unui studiu de
impact sau a unei note de fundamentare, prin care să se analizeze consecinţele acestei restricţii,
precum şi dacă aceasta este menită să răspundă imperativului în virtutea căreia a fost instituită protejarea carosabilului şi a traficului rutier.
Recurenta a solicitat admiterea recursului astfel cum a fost formulat.
Prin întâmpinarea depusă la 30 martie 2020, intimaţii Consiliul Local al Comunei B. şi
Primarul Comunei B. au solicitat în principal anularea recursului ca nemotivat iar în subsidiar
respingerea acestuia ca nefondat.
Tot prin întâmpinare s-a solicitat suspendarea judecării cauzei în temeiul dispoziţiilor art.
413 alin. (1), pct. 1 Cod procedură civilă până la soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului
nr. .../40/2020 aflat pe rolul Tribunalului Botoşani.
Au apreciat intimaţii că recursul nu este fondat. În susţinerea acestui punct de vedere, au
precizat că Tribunalul Botoşani a admis în mod legal excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în
cauză a intimatului Primarul comunei B.
În ceea ce priveşte primarul comunei B., aceasta nu are personalitate juridică, deci nu poate
sta în judecată, cu excepţia litigiilor de anulare titluri de proprietate şi în situaţia contestării actelor
emise de acesta în calitatea pe care o deţine, conform dispoziţiilor Legii nr. 215/2001. Hotărârea a
cărei suspendare se solicită a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei B., aceasta fiind
entitatea juridică cu calitate procesuală pasivă în cauză.
A reţinut instanţa că sistemul de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale,
astfel cum este stabilit legislativ, presupune exerciţiul concertat, real şi efectiv al competenţelor
partajate ce revin autorităţii deliberative şi autorităţii executive în scopul satisfacerii optime şi
efective a nevoilor comunităţii locale, fiind de neconceput un conflict între cele două autorităţi din
cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. Atribuţiile primarului prevăzute de art. 63 din Legea
nr. 215/2001 conferă autorităţii executive toate pârghiile şi iniţiativele necesare în vederea
satisfacerii nevoilor comunitare, în timp ce atribuţiile consiliului local reglementate de art. 36 din
Legea nr. 215/2001 conferă autorităţii deliberative dreptul de iniţiativă şi de a hotărî, în condiţiile
legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa
altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
Raportat la aceste argumente, atâta timp cât atribuţiile partajate conferite autorităţii
deliberative şi autorităţii executive se prezumă a fi exercitate deopotrivă în scopul satisfacerii
nevoilor comunitar în numele, în interesul şi pentru unitatea administrativ-teritorială, nu poate fi
acceptată teza recunoaşterii calităţii procesuale la active în justiţie al subiectului de drept (unitatea
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administrativ-teritorială, prin autoritatea sa executivă) în litigiile rezultând din activitatea unităţii
administrativ teritoriale prin autoritatea sa deliberativă.
Cu trimitere la motivele de nelegalitate şi netemeinicie ale actului administrativ atacat, au precizat
intimaţii că situaţia de fapt reţinută de prima instanţă este una legală, reală şi are la bază probatoriul
administrat. Astfel, din administrarea probei cu înscrisuri solicitată de ambele părţi, a rezultat că
prin HCL B. nr. 17/30.05.2019 s-a dispus instituirea restricţiei de tonaj de 7,5t pe De 23, între limita
intravilanului localităţii C. şi De 11. Această hotărâre a fost luată justificat de asigurarea fluenţei şi
siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător, locuitorilor şi a
sistemul circulaţiei rutiere de pe raza comunei B., în condiţiile în care, această porţiune de drum
face legătura cu porţiunea modernizată a drumului comunal DC 29 situată între punctele DN 29 şi
limita de vest a satului C., investiţie de anvergură a comunităţii.
Au apreciat intimaţii că HCL nr.17 din 30 mai 2019 este pe deplin legală, s-au respectat toate
prevederile legale, atât din punctul de vedere al procedurilor cât şi al transparenţei decizionale
(Legea nr.52/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare), hotărârea primind avizul
de legalitate al Instituţiei Prefectului Judeţului.
În esenţă, reclamanta a invocat nelegalitatea hotărârii prin raportare la aspecte ce ţin de
pretinsa nerespectare a procedurilor administrative de adoptare a unei hotărâri de consiliu, fie de o
pretinsă restricţionare a drepturilor constituţionale. De asemenea, s-a invocat o pagubă iminentă,
prin raportare la susţinerea că prin această restricţionare nici un utilaj cu masa mai mare de 7,5 t nu
mai are acces la ferma societăţii, fiind puse în primejdie funcţionarea societăţii. De asemenea, s-a
mai invocat nemotivarea actului administrativ.
Asemenea susţineri sunt, în opinia intimaţilor, străine de realitate şi lipsite de fundament.
Au arătat că reclamantei i s-a asigurat ruta ocolitoare în chiar anexa hotărârii atacate,
respectiv pe De l75, De 329 şi De 310, drumuri deschise circulaţiei rutiere conform datelor
transmise de autorităţile locale ale comunei D., astfel că şi la acest moment accesul utilajelor cu
masa mai mare de 7,5t este posibilă la ferma societăţii reclamante.
Sub acest aspect se poate constata că nu se regăsesc în cauză susţinerile cu privire la
restrângerea vreunui drept constituţional, reclamanta având acces, pe alte drumuri, din aceeaşi
categorie cu cel pe care s-a aplicat restricţia.
Mai mult, susţinerea reclamantei cu privire la existenţa cazului bine justificat, prin raportare
la încălcarea legislaţiei cu privire la adoptarea hotărârii atacate nu se regăseşte în cauză.
Potrivit dispoziţiilor art. 128 alin. (1) lit. a) şi c) din OUG nr. 195/2002, republicată,
autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică
bună a drumurilor pe care le administrează şi stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces
şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere.
De 23, conform art. 22 din acelaşi act normativ, reprezintă drum de interes local, a cărui
administrare revine consiliilor locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Potrivit art. 36, 44
din OG nr. 43/1997, pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecţie a mediului, pe baza
studiilor de impact al traficului asupra acestuia, iar pentru protecţia unor sectoare de drumuri,
administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind
categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime
admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin
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ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra
variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
Fiind vorba despre un drum de exploatare agricolă (şi nu un drum naţional de utilitate publică),
informarea prealabilă se face doar către poliţia rutieră şi utilizatori.
Referitor la susţinerile potrivit cărora actul administrativ atacat nu respectă dispoziţiile
legale ce reglementează transparenţa decizională, nu respectă dispoziţiile OG nr. 43/1997 cu privire
la existenţa documentaţiei prealabile, încalcă dispoziţiile art. 70 lit. g) din OUG nr. 195/2005,
instituind restricţii în afara localităţii şi că încalcă şi Ordinul nr. 1112/2000, acestea aprecieri sunt
nefondate.
Cu privire la documentaţia prealabilă a hotărârii şi transparenţa decizională, au arătat
intimaţii că la sfârşitul lunii martie 2019 şi începutul lunii aprilie 2019, au făcut demersurile necesare
pentru obţinerea avizului de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Serviciul Rutier (dovezi de la
Primăria comunei D. şi, în data de 2 aprilie 2019, cu adresa 2001 din 02.04.2019 au solicitat aviz).
La adresă au ataşat proiectul de hotărâre privind impunerea unei restricţii de tonaj pentru vehiculele
care circulă pe porţiunea drumului De 23 situată între limita intravilanului satului C. şi intersecţia
cu De 11 şi documentele arătate în adresă.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean, prin Serviciul Rutier, a acordat avizul solicitat cu adresa
nr. 94.305 din 05.04.2019. Avizul este obligatoriu, prealabil, în vederea adoptării hotărârii.
În data de 12 aprilie 2019 a fost afişată întreaga documentaţie la sediul Consiliului local şi
pe pagina proprie de internet la adresa …., pe pagina principală. S-a afişat anunţul, avizul I.P.J.,
expunerea de motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei şi proiectul de hotărâre. Prin anunţ s-a acordat un termen mai
mare de 10 zile pentru ca persoanele interesate să poată depune în scris propuneri, sugestii sau opinii
cu privire la proiectul de hotărâre, fiind respectate dispoziţiile art.7 alin. (4) din Legea nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
Expunerea de motive, raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre au fost înaintate tuturor
membrilor în funcţie ai Consiliului local, care, în şedinţele comisiilor de domenii de specialitate au
avizat proiectul de hotărâre.
De asemenea, în data de 3 mai 2019 s-a organizat o şedinţă publică cu cetăţeni din satul C.,
pe unde trec tirurile cu marfa şi alte vehicule grele, care au fost şi sunt nemulţumiţi că distrug drumul
comunal din sat, le distrug casele, anexele gospodăreşti şi alte clădiri. S-a încheiat procesul verbal
nr.2525 din 3 mai 2019.
Consiliul local a fost convocat prin Dispoziţia nr.61 din 24 mai 2019 în şedinţă ordinară,
pentru data de 30 mai 2019, ora 11,00, la sediul Bibliotecii comunale din B..
In această şedinţă a fost adoptată hotărârea nr.17 din 30 mai 2019 privind impunerea unei
restricţii de tonaj pentru vehiculele care circulă pe porţiunea drumului DE 23 situată între limita
intravilanului satului C. şi intersecţia cu DE 11.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat în data de 30 mai 2019 cu majoritate de voturi, 7 voturi
pentru şi 4 abţineri, nici un vot împotrivă, fiind un număr mai mare de 30 zile lucrătoare înainte de
supunere spre avizare de consiliului local. Au fost respectate prevederile art. 181, alin. (1), punctul
2 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.
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În data de 28 iunie 2019 s-a înregistrat la nr. 3406 Plângerea prealabilă a S.C. A. S.R.L.
împotriva HCL nr.17/2019. S-a răspuns la aceasta cu adresa nr.3406/2019 din 4 iulie 2019,
transmisă prin poştă cu confirmare de primire. Societatea a primit scrisoarea în data de 7 iulie 2019.
Aşadar, din analiza cronologică a datelor expuse, se constată că emiterea hotărârii contestate
s-a făcut în deplină concordanţă cu legislaţia ce reglementează transparenţa decizională, în baza
documentaţiei legale, respectând principiile securităţii raporturilor juridice.
De asemenea, dispoziţiile art. 70 lit. g) din OUG nr. 195/2005 nu limitează puterea de decizie
a autorităţilor locale la limita teritorială a intravilanului. Dimpotrivă, dispoziţia legală amintită
permite autorităţilor locale să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă,
accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort
pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, fără a se face o diferenţiere între zona intravilană
sau cea extravilană limitrofă.
Au subliniat intimaţii faptul că limitarea de tonaj adoptată prin hotărârea contestată a condus
şi la limitarea traficului rutier greu în localitatea C., com. B.
Referitor la dispoziţiile Ordinului nr. 1112/2000, acestea nu se regăsesc în enumerarea
temeiurilor hotărârii atacate şi vizează alte situaţii juridice decât cele din prezenta cauză. Dispoziţiile
Ordinului nr. 112/411/2000 nu se regăsesc în enumerarea temeiurilor hotărârii atacate şi vizează alte
situaţii juridice decât cele din prezenta cauză, astfel că, era datoria reclamantei de a explica în ce
manieră aceste norme sunt aplicabile.
Cert este că în mod eronat recurenta a considerat că sunt aplicabile în cauză dispoziţiile pct.
8 din Ordinul nr. 112/411/2000. Potrivit dispoziţiilor art. 1 din ordin, administratorii drumurilor
publice prevăzuţi la art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1997 privind regimul drumurilor,
aprobată prin Legea nr. 82/1998 şi republicată, pot aproba, cu acordul poliţiei rutiere, închiderea sau
instituirea restricţiilor de circulaţie, pe sectoare de drum determinate şi de timp limitat, în vederea
executării de lucrări autorizate, conform prevederilor legale, în zona drumurilor publice sau pentru
protejarea drumurilor şi a participanţilor la trafic. Mai mult, din chiar titlul textului de lege, rezultă
că acestea sunt Norme Metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a
restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru
protejarea drumului.
Prevederile Ordinul nr. 112/411/2000 nu sunt norme metodologice de aplicare OG nr.
43/1997, nicăieri în actul normativ ordin nefiind făcută nici o trimitere la această normă.
Cu privire la nemotivarea actului administrativ atacat, din formulările reclamantei, reiese
faptul că aceasta a considerat actul administrativ atacat, ca fiind act administrativ cu caracter
normativ. Pornind de la această încadrare, trebuie făcută distincţia între cerinţa motivării actelor
administrative normative şi a celor individuale. În cazul actelor administrative normative, motivarea
trebuie să se refere - potrivit art. 31 din Legea nr. 24/ 2000 la motivul emiterii actului normativ,
impactul socio-economic, impactul financiar asupra bugetului general consolidat, impactul asupra
sistemului juridic etc.
Astfel, doctrina reţine faptul că actul trebuie justificat prin „cerinţele care justifică adoptarea
actului, principiile de bază şi finalitatea reglementării propuse, efectele de ordin social, economic,
politic, cultural, urmărite, implicaţiile asupra reglementării în vigoare şi fazele parcurse în emiterea
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sau adoptarea actului. în cazul actelor individuale motivarea se referă în principal la cauzele de fapt
şi de drept care au impus adoptarea actului.”
Având în vedere aceste considerente, în cazul de faţă, fiind vorba despre un act administrativ
normativ, sub aspectul cerinţei motivării acestuia, se referă în esenţă la motivarea necesităţii
adoptării actului. Au susţinut intimaţii că hotărârile Consiliului Local B. respectă cerinţa motivării
impusă de lege, în dispoziţiile sale regăsindu-se atât necesitatea luării unei asemenea măsuri cât
impactul acestei hotărâri, ce rezultă din demersurile consiliului pentru asigurarea unei rute
ocolitoare tuturor cetăţenilor.
Au subliniat faptul că prin aprobarea HCL nr.17 din 30 mai 2019 nu a fost îngrădit nici un
drept, vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pot circula pe ruta alternativă indicată în anexa HCL
nr.17/2019, De 23 nefiind singura cale de acces la fermă, accesul se poate face pe ruta ocolitoare
indicată în HCL precum şi pe De 11. Din chiar cuprinsul hotărârii şi anexele sale, rezultă că
reclamanta are ruta alternativă pe De l75, De 329 şi De 310, drumuri deschise circulaţiei rutiere
conform adresei nr. 2625/29.03.2019 a Primăriei Comunei D., fiind incluse în inventarul acestei
localităţi, astfel că şi la acest moment accesul utilajelor cu masa mai mare de 7,5t este posibilă la
ferma societăţii reclamante. Pentru cele sub această masă, acestea pot circula pe vechea rută.
Cu referire la adresa nr. 98421/27.01.2020 prin care s-a dispus „retragerea” avizului cu nr.
94308/05.04.2019 invocată de recurentă, intimaţii au precizat că au contestat legalitatea acestui act
administrativ, cauza fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani, sub nr. 474/40/2020. Aşa zisa
retragere a avizului nu afectează legalitatea HCL B. nr. 17/30.05.2019, întrucât, la momentul
adoptării hotărârii, dispoziţiile legale au fost respectate, IPJ prin Poliţia Rutieră emiţând avizul cu
nr. 94308/05.04.2019. Faptul că ulterior, emitentul IPJ a retras avizul, acest aspect nu conduce la
retroactivarea legalităţii actului administrativ atacat.
Analizând dispoziţiile art. OG nr. 43/1997, republicată, în baza căruia a fost emis avizului
cu nr. 94308/05.04.2019 se constată că legea nu prevede posibilitatea ca şefului poliţiei rutiere „să
retragă” avizul acordat. Dimpotrivă, dispoziţiile art. 44 alin. (2) din OG nr. 43/1997, prevăd că,
pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de
circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi
intervalele orare, masele si/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul
respectiv. în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau
al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor
interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului
Transporturilor, a politiei rutiere şi a utilizatorilor, iar art. 5 alin. (7) din OUG nr. 195/2002 prevăd
doar procedura emiterii avizului. La verificarea în teren menţionată în actul invocat de către
recurentă, nu au participat nici reprezentanţii UAT B. şi nici cei ai UAT D., pe raza teritorială pe
care se află drumul, astfel încât, procedura exercitată, dincolo de faptul că nu este prevăzută de lege,
a fost efectuată discreţionar, fără prezenţa părţilor şi doar cu scopul de a favoriza S.C. A. S.R.L. în
exercitarea recursului.
Au susţinut intimaţii că ulterior respingerii acţiunii la Tribunalul Botoşani, prin hotărârea
ce face obiectul prezentului recurs, pentru pregătirea acestuia, S.C. A. S.R.L. a exercitat o presiune
constată asupra factorilor de decizie de la nivel local şi mai ales judeţean, în urma acestora, a fost
efectuată operaţiunea de „retragere” a avizului.
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Au subliniat intimaţii că după emiterea avizului, verificarea viabilităţii drumului nu este
atributul şefului poliţiei rutiere; că din raportul întocmit de Comisia de Verificare a Instituţiei
Prefectului Judeţului, nr. 1271/23.01.2020, constituita în baza Ordinului Prefectului cu nr.
27/21.01.2020, reiese ca: „Din documentele (inclusiv hărţile cadastrale) puse la dispoziţia Comisiei
de Verificare, a reieşit că drumurile De 175, De 329 şi De 310 stabilite ca şi rută ocolitoare ca urmare
a restricţionării aprobate de Consiliul Local B., prin HCL nr. 17/2019, se afla pe raza comunei D.,
administrator acestora fiind UAT D. Aceste drumuri deschise circulaţiei publice, potrivit Adresei
nr. 2659/29.03.2019 a Primăriei comunei D.”
Totodată, conform legislaţiei în vigoare, viabilitatea (menţinerea stării tehnice
corespunzătoare a părţii carosabile) unui drum deschis circulaţiei publice este de competenta UATurilor, iar avizul Inspectoratului de Politie Judeţean, Serviciul Rutier pentru ruta alternativa indicată
în HCL se eliberează în baza actelor de proprietate a acelui drum public, de aceeaşi categorie cu cel
restricţionat.
Au concluzionat intimaţii arătând că la data adoptării hotărârii de consiliu atacate, întreaga
documentaţie prevăzute de lege era completă, actul administrativ fiind emis în condiţii de deplină
legalitate.
Au solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat.
Prin încheierea de şedinţă din 17 iunie 2020, Curtea a respins excepţia nulităţii recursului
pentru nemotivare şi a admis cererea de suspendare a judecării cauzei în temeiul dispoziţiilor art.
413 alin. (1), pct. 1 Cod procedură civilă, până la soluţionarea dosarului nr. 474/40/2020.
La data de 27 noiembrie 2020, recurenta S.C. A. S.R.L. a depus cerere de repunerea cauzei
pe rol având în vedere faptul că dosarul nr. 474/40/2020 a fost soluţionat definitiv, motivul care a
determinat suspendarea nemaisubzistând.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs formulate, Curtea reţine următoarele:
În ceea ce priveşte critica vizând greşita admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a
intimatului-pârât Primarul comunei B. curtea reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 36 din
Codul de procedură civilă „Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele
raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.”
Reclamantul a formulat o acţiune, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, împotriva Hotărârii nr. 17/2019 a Consiliului Local al comunei B..
Dispoziţiile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 stabilesc că „orice persoană care se consideră
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de
contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a
interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât
şi public.”
În speţă, actul administrativ care, susţine recurentul-reclamant, i-a produs o vătămare este
emis de Consiliul Local al comunei B. aşa încât, în mod legal, a reţinut instanţa de fond că Primarul
comunie B. nu are calitate procesuală pasivă.
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Dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ reglementează
citarea părţilor şi solicitarea de relaţii şi nu are legătură cu stabilirea calităţii procesuale a părţilor.
De asemenea, faptul că primarul are atribuţii legate de executarea hotărârilor consiliului local nu
duce la concluzia că ar avea calitate procesuală pasivă într-o acţiune în anularea unei asemenea
hotărâri, într-o asemenea acţiune discutându-se despre evenimente şi acte întocmite anterior sau cel
mult la data emiterii hotărârii de consiliu local şi nu despre fapte ulterioare ce privesc executarea ei.
Pe fondul cauzei, curtea reţine că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei B. nr.
17/30.05.2019 a fost instituită o restricţie de tonaj pentru vehiculele care circulă pe porţiunea
drumului DE 23 situat între limita satului C. şi intersecţia cu DE 11.
Printre temeiurile de drept indicate în hotărâre relevante sunt dispoziţiile art. 44 alin. 2 din
OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor şi cele ale art. 70 lit. g din OUG nr. 195/2005
privind protecţia mediului întrucât ipotezele acestor texte legale au fost invocate ca motive
determinante în adoptarea HCL B. nr. 17/2019.
În conformitate cu dispoziţiile art. 70 lit. g din OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului
„pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum
şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii: (…) să reglementeze, inclusiv
prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau
desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort, disconfort olfactiv pentru populaţie în
anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate
tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului, unităţi sanitare şi unităţi de învăţământ.”
Din actele dosarului rezultă, însă, că porţiunea de drum pentru care a fost instituită restricţia
este situată în afara localităţii, respectiv între limita intravilanului satului C. şi intersecţia cu drumul
DE 11. Rezultă că, în speţă, nu este dată ipoteza normei juridice prevăzute de art. 70 lit. g din OUG
nr. 195/2005.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 44 alin. 2 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor, curtea reţine că dispoziţiile acestui text normativ stabilesc că „pentru protecţia unor
sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate
corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau
dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu
prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea
prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei
rutiere şi a utilizatorilor.”
În cuprinsul Hotărârii nr. 17/2019 a Consiliului Local B. nu se regăseşte nicio motivare cu
privire la situaţia porţiunii de drum pentru care a fost instituită restricţia, care sunt motivele pentru
care acest drum este în pericol de degradare. O astfel de motivare nu se regăseşte nici în
documentaţia care a stat la baza emiterii acestei hotărâri.
Este real că dispoziţiile art. 44 alin. 2 din OG nr. 43/1997 conferă administratorului drumului
dreptul de a institui restricţii de circulaţie în cazul în care este necesar pentru protecţia unor sectoare
de drumuri dar această competenţă nu este una necondiţionată şi arbitrară. Este important ca
instituirea unei asemenea restricţii, cu atât mai multe cu cât nu este una temporară, să fie temeinic
justificată iar rutele alternative indicate să fie practicabile şi nu doar să existe din punct de vedere
scriptic.
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Ori, din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, respectiv adresa nr. 98421/27.01.2020
emisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean – Serviciul rutier, adresa nr. 736/31.01.2020 emisă de
Instituţia Perfectului Judeţului şi planşe fotografice rezultă faptul că drumurile DE175, DE329 şi
DE310 stabilite ca şi rută ocolitoare ca urmare a restricţiei de circulaţie impuse4 prin HCL nr.
17/2019, drumuri aflate pe raza comunei D., nu îndeplinesc condiţia de viabilitate, aşa cum este
definită prin HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice.
Astfel, din adresa nr. 98421/27.01.2020 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean rezultă că „ruta
alternativă aprobată conform avizului cu nr. 94308/05.04.2019, respectiv drumurile de exploatare
DE175, DE329 şi DE310, începe de la intersecţia cu DN 29, la km 51+500 m, sector de drum în
vârf la pantă, prevăzut cu marcaj axial continuu, care nu asigură o vizibilitate corespunzătoare pentru
efectuarea schimbării direcţiei de mers.” Se mai precizează în aceeaşi adresă că drumul este într-o
stare de degradare accentuată, acoperit cu pământ şi impracticabil pentru autovehicule de transport
marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, iar după 3 km în caz de condiţii
meteorologice nefavorabile iar, după 3 km de la intersecţia cu drumul naţional, ruta alternativă nu
se mai poate distinge, continuând pe teren accidentat, impracticabil pentru orice categorie de
autovehicul. De asemenea, şi în cuprinsul adresei nr. 736/31.01.2020 emisă de Instituţia Prefectului
Judeţului s-a reţinut că „în urma vizualizării practicabilităţii rutei alternative, s-a remarcat lipsa
amenajării accesului la DE175 din drumul public DN29, intrarea făcându-se în curbă, de pe zonă cu
linie continuă, faptul că nu există vizibilitate pe culmea dealului, că traseul prezintă denivelări şi are
o stare de degradare cauzată de fenomenele meteorologice şi de structura de pământ a acestora.”
Cu privire la ruta alternativă pârâta-intimată a precizat doar că, în conformitate cu adresa nr.
2625/29.03.2019 emisă de Primăria com. D. drumurile de exploatare DE175, DE329 şi DE310 sunt
deschise circulaţiei rutiere şi se regăsesc în inventarul domeniului public al UAT D. Nu rezultă dacă
aceasta a verificat şi dacă aceste drumuri reprezintă o rută alternativă viabilă conform art. 2 pct. 2
din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat
prin HG nr. 1391/2006 care prevede că viabilitatea drumului este „starea tehnică corespunzătoare
a părţii carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor
specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor şi existenţa amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de
semnalizare, care să asigure fluenţa şi siguranţa circulaţiei”.
Ori, aşa cum rezultă din documentele precizate mai sus şi din planşele fotografice depuse de
părţi, ruta alternativă indicată de intimatul-pârât în cuprinsul HCL nr. 17/2019 nu este o rută viabilă
conform legii rezultând cu evidenţă că nu este practicabilă permanent.
Faţă de cele arătate, curtea constată că Hotărârea nr. 17/2019 a Consiliului Local B. a fost
dată cu încălcarea dispoziţiilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, ale OG nr. 43/1997
privind regimul juridic al drumurilor şi a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice aprobat prin HG nr. 1391/2006, aşa încât va admite recursul, va casa
în parte sentinţa recurată şi, în rejudecare va admite acţiunea formulată de recurenta-reclamantă
împotriva intimatului-pârât Consiliul Local al comunei B. cu consecinţa anulării HCL nr. 17/2019.
Recurenta-reclamantă a solicitat să fie obligaţi intimaţii-pârâţi la plata cheltuielilor de
judecată din ambele instanţe, în conformitate cu dispoziţiile 453 din Codul de procedură civilă.
Întrucât sentinţa recurată a fost admisă doar în parte iar acţiunea, de asemenea, a fost admisă în
parte, respectiv cea formulată împotriva intimatului-pârât Consiliul Local al comunei B., curtea va
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reduce cheltuielile de judecată acordate, conform art. 453 alin. 2 din Codul de procedură civilă la
suma de 8.000 lei.

18. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Tardivitatea plângerii întemeiată pe dispoziţiile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 101/2016
Rezumat:
Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 „partea care formulează plângerea este
obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum și de pe
înscrisurile doveditoare și celeilalte/celorlalte părți implicate în procedura de contestare în fața
Consiliului, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată,
sub sancțiunea respingerii plângerii ca fiind tardivă.” Astfel, raportat la dispozițiile legale arătate
anterior, petenta avea obligația să depună plângerea la instanță, dar și să o comunice celeilalte
părți în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor, în lipsa unei astfel de comunicări intervine sancțiunea tardivității plângerii,
prevăzută de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 101/2016.
(Decizia nr. 329 din 10.05.2021, dosar nr. 318/39/2021)

Hotărârea:
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 14.04.2021 şi înregistrată sub numărul .../39/2021,
petenta Comuna A. - prin primar în contradictoriu cu intimata SC B. SRL, a solicitat modificarea
Deciziei nr. 650/C1/452 din 30.03.2021 pronunţată de către CNSC, în sensul respingerii contestaţiei
formulată de intimată.
În motivare, petenta Comuna A. - prin primar a arătat că prin decizia nr. 65/05.02.2021 pronunţată
de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. .../39/2020, a fost admisă în parte plângerea formulata de
SC B. SRL împotriva deciziei 2474/C1/2549 din 9.12.2020 a CNSC, a fost modificată în parte
decizia CNSC şi admisă în parte contestaţia, cu consecinţa anularii adreselor de comunicare a
rezultatului procedurii nr. 7070/11.11.2020 privind pe B. SRL şi adresa de comunicare a rezultatului
procedurii nr. 7069/11.11.2020 referitoare la SC C. SRL. A fost anulat rezultatul procedurii de
atribuire şi în parte raportul procedurii de atribuire cu privire la evaluarea ofertei depuse de SC C.
SRL, fiind obligată autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile de la primirea hotărârii să
procedeze la reevaluarea ofertei depuse de către SC C. SRL sub aspectul verificării cerinţei deţinerii
mijloacelor de cântărire şi a verificării metrologice a cântarului.
Curtea de Apel Suceava a reţinut în motivare obligativitatea deţinerii cântarului prin raportare la
dispoziţiile art. 21 din caietul de sarcini. Referitor la verificarea metrologică, Curtea a reţinut că
aceasta trebuie să fie valabilă pentru orice situaţie în care se impune cântărirea potrivit caietului de
sarcini.
Menţionează că urmare a deciziei Curţii de Apel Suceava, autoritatea contractantă a procedat la
reevaluarea ofertei formulate de SC C. SRL, după cum urmează: Prin adresa nr. 1257/16.02.2021
autoritatea contractantă a solicitat clarificări ofertantului prin care s-a solicitat să facă dovada
deţinerii mijloacelor de cântărire şi a verificării metrologice a cântarului.
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Astfel, s-au solicitat clarificările sau completările formale sau de confirmare, necesare pentru
evaluarea ofertantului, cu indicarea perioadei de timp acordate pentru transmiterea acestora.
Solicitarea de clarificări este prevăzută ca un drept al autorităţii contractante şi a fost exercitat cu
respectarea principiului tratamentului egal.
Prin adresa nr. 3040/19.02.2021 înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1375/19.02.2021, SC
C. SRL înaintează dovada deţinerii mijloacelor de cântărire - contract prestări servicii nr.
2754/18.09.2020 încheiat cu SC D. SRL, obiectul fiind prestarea de servicii de cântărire a
autogunoierelor compactoare ale beneficiarului şi buletine de verificare metrologica a cântarului din
data de 16.09.2020. Urmare a reevaluării ofertei tehnice s-a întocmit procesul verbal nr.
1422/22.02.2021 privind evaluarea conformității propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini.
Prin raportul procedurii nr. 1443/23.02.2021 a fost desemnată ca ofertă câştigătoare oferta
prezentată de SC C. SRL, cu o propunere financiară de 1765495,64 lei.
Urmare a contestaţiei formulate de SC B. SRL, prin decizia nr. 650/C1/452 din 30.03.2021 a CNSC
a fost admisă contestaţia, a fost anulat rezultatul procedurii şi actele subsecvente şi a fost obligată
autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei formulata de SC C. SRL sub aspectul verificării
deţinerii mijloacelor de cântărire şi a existenţei verificării metrologice a cântarului, cu respectarea
documentaţiei de atribuire, a prevederilor legale, a deciziei CA Suceava nr. 65/2021 şi a motivării
aferente, în termen de 10 zile de la comunicare, cu obligarea autorităţii contractante la plata
cheltuielilor de soluţionare în sumă de 4165 lei.
Susţine că decizia este nelegală şi netemeinică pentru următoarele considerente:
În mod eronat a apreciat CNSC ca SC C. SRL si-ar fi modificat propunerea tehnică prin răspunsul
transmis, prezumând schimbarea modalității de cântărire.
În propunerea tehnică depusă de SC C. SRL, raportat la specificaţiile tehnice din caietul de sarcini,
se face trimitere la transportul direct la CMID E., potrivit art. 17 din caietul de sarcini, care prevede
Deșeurile municipale, fracția umeda, după colectare, se transportă la depozitul ecologic din cadrul
CMID E. sau se depozitează temporar la locația operatorului de unde se transportă cu mijloace de
transport de mare capacitate la depozitul din cadrul CMID E.
Face precizarea că operatorul SC C. SRL a depus contractul de servicii privind preluarea deșeurilor
municipale nepericuloase în vederea depozitarii şi sortării deșeurilor reciclabile colectate separate
nr. 5/2.01.2020 încheiat cu Asocierea SC F. SRL - SC G. SRL - SC B. SRL şi Punct de lucru CMID
E., contract deplin opozabil SC B. SRL, în condiţiile în care este parte contractantă.
Potrivit art. 9.8 din contract, fiecare transport de deşeuri acceptat la CMID E. va fi înregistrat
(greutate, caracteristici si sursa, data şi producătorul/deţinătorul, datele de identificare ale
vehiculului care efectuează transportul si șoferul său).
Modalitatea de cântărire prevăzută la art. 36 alin. 2 din propunerea tehnică prevede plata prestației
SC C. SRL pentru prestarea activităţii de colectare separate şi transport separate al deșeurilor
municipal si al deșeurilor similar provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracții colectate separate, se va face în baza tarifului şi a cantităţilor de deşeuri înregistrate
prin cântărire la CMID E., în baza contractului încheiat cu administratorul CMID .
Consideră că în mod nelegal se reţine că au fost adăugate buletine de verificare metrologică.
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Precizează că în speţă nu este vorba de o completare a ofertei, ci de o clarificare, având caracterul
unei confirmări a unor informaţii deja existente în ofertă, chiar sub sancţiunea neluării în seamă.
Autoritatea contractantă a apreciat că înscrisurile depuse nu sunt noi, în sensul că sunt înscrisuri
preexistente din perioada procedurii, chiar anterior evaluării.
Autoritatea contractantă a manifestat disponibilitate în sensul realizării unei verificări şi clarificări
a ofertei, care nu poate fi dedusă pe cale de interpretare şi nu putea fi suplinită de celelalte informaţii
care se regăsesc în ofertă.
Deci aceste informaţii justifică posibilitatea complinirii pe calea unei clarificări, iar depunerea
buletinelor de verificare metrologică şi a contractului cu alt operator trebuie interpretată ca fiind o
completare formală a datelor conţinute iniţial în oferta declarată câştigătoare.
Consideră că SC B. SRL nu-şi poate invoca propria culpă, în sensul că, pe de o parte contestă
îndeplinirea condiţiilor ofertei tehnice a SC C. SRL, însă, pe de altă parte, în documentaţia depusă
figurează doua buletine de verificare metrologică expirate.
Astfel, arată că ambele buletine de verificare metrologică nr. 0091200 emis la 18.07.2019 şi
0091201 emis la 18.07.2019 au avut valabilitate de 1 an, ce a expirat la 18.07.2020.
Precizează că în contestaţia adresată CNSC precizează că dovada verificării metrologice trebuia
făcută la momentul depunerii ofertei.
Pe cale de consecinţă, SC B. SRL îşi invocă propria turpitudine când susţine neîndeplinirea
condiţiilor de către celălalt ofertant, sens în care s-ar impune constatarea caracterului neconform al
ofertei SC B. SRL şi anularea întregii proceduri.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata SC B. SRL a solicitat să se dispună respingerea
plângerii formulată de petenta Comuna A. - prin primar.
A invocat excepţia tardivităţii plângerii.
Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 (1): Partea care formulează plângerea este obligată
să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum şi de pe înscrisurile
doveditoare şi celeilalte/celorlalte părţi implicate în procedura de contestare în fata Consiliului,
depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată, sub sancţiunea
respingerii plângerii ca fiind tardivă.
Potrivit acestui text de lege, comunicarea plângerii celorlalte părţi implicate în procedura de
contestare în faţa CNSC trebuie realizată în termenul în care putea fi formulată plângerea,
reglementat de art. 26 din lege.
Din economia acestor prevederi legale reiese că indiferent de scopul urmărit prin această
reglementare, legea este imperativă atunci când prevede obligaţia depunerii cumulative în termenul
de formulare, a plângerii atât la instanţa competentă cât şi la celelalte părţi din procedura desfăşurată
la CNSC, sub sancţiunea respingerii ca tardivă a acesteia.
Prin urmare, o plângere este considerată a fi formulată în termen doar dacă este înregistrată atât la
instanţă, cât şi la celelalte părţi din procedura desfăşurată la CNSC, în termenul legal aplicabil
conform art. 31 alin. (1) din Legea 101/2016. Împrejurarea că se face dovada depunerii plângerii în
termen doar la instanţa de judecată, cum este cazul de faţă, nu este de natură să excludă aplicarea
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sancţiunii tardivităţii, care este incidentă de câte ori nu este întrunită condiţia depunerii cumulative
în termen.
În cauză, intimata a avut calitatea de parte în faza administrativ jurisdicţională desfăşurată la CNSC,
însă a primit plângerea de la autoritatea contractantă la data de 19.04.2021 prin email şi la data de
21.04.2021 prin poștă, plângerea fiind depusă la serviciile poștale în data de 16.04.2021, cu
depăşirea termenului în care trebuia să fie transmisă o copie a plângerii, astfel încât se impune
respingerea plângerii ca tardivă.
Învederează că aşa cum rezultă din dovada de comunicare a deciziei de către CNSC aceasta a fost
primită de către autoritatea contractată la data de 05.04.2021.
Conform art. 5 din Legea nr. 101/2016: (1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege,
exprimate în zile, încep să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie
la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. (2) Ziua în cursul căreia a fost comunicat un act
procedural nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât
în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
Se poate observa că acest act normativ special derogă de la Codul de procedură civilă care prevede
la art. 181 alin. (1) pct. 2 că, (1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se
calculează după cum urmează: 2. când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la
care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.
Deci în cazul termenelor procedurale prevăzute în Legea nr. 101/2016, se aplică sistemul
intermediar de calcul reglementat de art. 5 din Legea nr. 101/2016, ci nu sistemul de calcul pe zile
libere prevăzut de Codul de procedură civilă.
Calculând conform art. 5 din Legea nr. 101/2016 termenul în care trebuia să fie depusă plângerea la
instanţă şi în care aceasta trebuia comunicată celorlalte părţi, rezultă că ultima zi a termenului este
15.04.2021.
Motivele de critică dezvoltate pe larg în plângere nu vor fi supuse analizei instanţei, datorită
excepţiei de tardivitate a declarării acestuia, care prevalează în cauză.
Analizând cu prioritate excepția tardivității plângerii invocată de S.C. B. S.R.L., Curtea
constată că excepția este întemeiată, plângerea formulată de Comuna A. împotriva deciziei nr.
650/C1/452/30.03.2021 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor fiind tardivă.
Prin întâmpinare, S.C. B. S.R.L. a invocat excepția tardivității formulării plângerii susținând
că, raportat la prevederile art. 31 alin. (1) și ale art. 5 din Legea nr. 101/2016, termenul legal până
la care plângerea trebuia să îi fie comunicată de către autoritatea contractantă este 15.04.2021, iar
aceasta a depus plângerea la serviciul poștal la data de 16.04.2021, cu depășirea termenului prevăzut
de lege.
Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 „partea care formulează plângerea este
obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum și de pe
înscrisurile doveditoare și celeilalte/celorlalte părți implicate în procedura de contestare în fața
Consiliului, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată,
sub sancțiunea respingerii plângerii ca fiind tardivă.”
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Art. 29 din Legea nr. 101/2016 prevede că deciziile Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor pot fi atacate de părți cu plângere la instanța de judecată competentă în termen de 10
zile de la comunicare.
Conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 „termenele procedurale stabilite de prezenta
lege, exprimate în zile, încep să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului”. Alin. (2) al aceluiași articol prevede că
„ziua în cursul căreia a fost comunicat un act procedural nu este luată în calculul termenului. Dacă
ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare”.
Curtea arată că în cazul termenelor procedurale prevăzute de Legea nr. 101/2016 nu se aplică
sistemul de calcul pe zile libere prevăzut de Codul de procedură civilă.
Astfel, raportat la dispozițiile legale arătate anterior, Comuna A. avea obligația să depună
plângerea la instanță, dar și să o comunice celeilalte părți în termen de 10 zile de la data comunicării
deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
Potrivit dovezii de comunicare de la fila 180 din dosarul nr. 452/2021 al Consiliului Național
de Soluționare a Contestațiilor, petentei i s-a comunicat decizia nr. 650/C1/452/ 30.03.2021 la data
de 05.04.2021, iar termenul legal de 10 zile s-a împlinit la data de 15.04.2021.
Din dovada de comunicare depusă de autoritatea contractantă la termenul de judecată din 10
mai 2021, dar și din copia plicului în care a fost comunicată plângerea și anexată la întâmpinare de
către S.C. B. S.R.L., rezultă că plângerea a fost depusă la serviciul poștal la data de 16.04.2021.
Prin urmare, autoritatea contractantă a comunicat plângerea către S.C. B. S.R.L. cu depășirea
termenului de 10 zile, motiv pentru care intervine sancțiunea tardivității plângerii, prevăzută de art.
31 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Pentru considerentele învederate, Curtea urmează să admită excepția tardivității plângerii
invocată de S.C. B. S.R.L. și să respingă plângerea Comunei A. ca tardiv formulată.
Având în vedere cele expuse anterior, Curtea nu va mai analiza excepția inadmisibilității
plângerii invocată de S.C. B. S.R.L. prin întâmpinare și nici fondul cauzei.

19. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestațiilor. Autoritatea
de lucru judecat decurgând dintr-o altă decizie a CNSC în aceeaşi procedură de achiziţie
Rezumat:
Invocarea ulterioară, într-o nouă procedură, a unor aspecte cunoscute la data primului ciclu
procesual, dar neinvocate la acea dată, nu poate avea loc decât cu încălcarea puterii de lucru
judecat, Criticile respinse în mod definitiv în procedura anterioară nu pot fi repuse în discuţie întro procedură ulterioară, chiar formulată fiind de către alt contestator, sau chiar însoţite de critici
noi. Esenţial este a se critica elemente noi ce nu existau la data primei proceduri, iar nu noutatea
în sine a criticilor unor elemente vechi. Referirea consiliului la tardivitatea invocării motivelor de
contestație de către petentă nu a avut în vedere nerespectarea unui termen, în înţeles procesual, ca
într-o veritabilă soluţionare a unei excepţii de procedură, ci au fost avute în vedere efectele
procedurii anterioare asupra celei în curs, aşadar, juridic, puterea de lucru judecat.
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(Decizia nr. 419 din 7 iunie 2021, dosar nr. 393/39/2021)

Hotărârea:
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr.
20276/20.04.2021 depusă de SC A. SRL - lider al asocierii A. SRL - B. SRL (actuala L. SRL) - C.
AD, cu sediul social în ..., reprezentată legal - prin administrator D. şi convenţional prin Cabinet de
Avocat Bogdan - Cosmin Buricea, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură
în .., privind procedura de licitaţie deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie
publică de lucrări, divizat pe loturi, având ca obiect „Execuţie lucrări pentru proiectul «Regiunea
Nord-Est - axa rutieră strategica 2: Botoşani - Iaşi», COD SMIS 112979", cod CPV 45233140-2, de
către Judeţul Botoşani, în calitate de autoritate contractantă, a solicitat, în ceea ce priveşte lotul 2:
- anularea Raportului procedurii de atribuire nr. 6189 din 09.04.2021;
- anularea Adresei nr. 6235 din 09.04.2021 emisă de Autoritatea contractantă prin care a fost
comunicat rezultatul procedurii, cât şi a tuturor actelor care au stat la baza emiterii acesteia;
- obligarea Autorităţii contractante la reluarea procedurii de evaluare şi selecţie, cu consecinţa
reevaluării şi declarării ca neconformă a ofertei depusă de asocierea E. SRL - F. SRL - G. SRL - H.
SRL;
- obligarea autorităţii contractante la plata tuturor cheltuielilor ocazionate de soluţionarea prezentei
cauze.
Cu adresa nr. 523/23.04.2021 înregistrată la CNSC cu nr.21262/23.04.2021, SC E. SRL - lider al
asocierii E. SRL - F. SRL - G. SRL - H. SRL cu sediul în ..., reprezentată legal prin administrator
I., în calitate de ofertant declarat câştigător în cadrul procedurii în cauză, în referire la contestaţia
depusă de SC A. SRL - lider al asocierii A. SRL -B. SRL (actuala L. SRL) - C. AD, a formulat
„Cerere de intervenţie voluntară", prin care a solicitat respingerea contestaţiei depuse de SC A.
SRL ca nefondată.
Prin Decizia nr.978/C10/930 din 12 mai 2021 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a
respins, ca tardivă, contestaţia.
Totodată, a admis cererea de intervenţie voluntară formulată de SC E. SRL - lider al asocierii E.
SRL - SC F. SRL - SC G. SRL - SC H. SRL.
Împotriva acestei decizii, a formulat plângere petenta ASOCIEREA A. SRL - B. SRL (ACTUALA
L. SRL) - C. AD - prin lider al ASOCIERII A. SRL, solicitând admiterea plângerii, modificarea în
tot a deciziei contestate, în sensul admiterii contestaţiei sale şi pe cale de consecinţă, anularea în tot
a Adresei nr. 6235/09.04.2021 emisă de autoritatea contractantă, prin care i-a fost comunicat
rezultatul procedurii, anularea Raportului procedurii de atribuire nr. 6189/09.04.2021 şi a tuturor
actelor care au stat la baza emiterii acesteia, în temeiul art.34 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 101/2016,
precum şi obligarea autorităţii contractante la plata tuturor cheltuielilor ocazionate de soluţionarea
prezentei cauze.
În motivare, a considerat că respingerea contestaţiei sale - ca tardivă - este profund netemeinică,
argumentele Consiliului neputând fi primite, întrucât Consiliul nu se poate raporta la acte
administrative anulate ca producând efecte juridice; că Consiliul, în mod vădit eronat, a reţinut că
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„deşi, în mod formal, prin prezenta contestaţie SC A. SRL (...) atacă rezultatul procedurii de
atribuire comunicat prin adresa nr. 6235/09.04.2021 şi Raportul procedurii nr. 6189/09.04.2021,
pentru lotul 2, Consiliul constată că, în fapt, actele administrative în măsură să produce efecte
juridice de natură să lezeze interesele contestatorului sunt adresa de comunicare a rezultatului
procedurii nr. 17459/26.11.2020 şi Raportul procedurii nr. 17354/26.11.2020"; că motivarea, sub
acest aspect nu poate fi primită, întrucât se afirmă faptul că ar produce efecte juridice două acte
administrative
anulate
chiar
de
Consiliu
prin
Decizia
nr.
333/C10/2733,
2734,2740,2741,2746/17.02.2021.
Potrivit Deciziei anterior menţionate, Consiliul a dispus „anularea deciziilor de declarare ca
admisibile a ofertelor depuse de asocierea SC E. SA - SC K. SA pentru loturile 1, 2 şi 3, anularea
raportului procedurii nr. 17354/26.11.2020, precum şi a tuturor comunicărilor subsecvente
acestuia".
Plângerea formulată de E. SA împotriva Deciziei C.N.S.C. nr. 333/2021 a fost respinsă ca nefondată
de Curtea de Apel Suceava, prin hotărârea civilă nr. 199/25.03.2021 pronunţată în dosarul nr.
.../39/2021.
Decizia C.N.S.C. nr. 333/2021 a rămas definitivă prin respingerea plângerii de către Curtea de Apel
Suceava, sens în care actele administrative la care face trimitere Consiliul prin Decizia contestată
nu mai pot produce efecte juridice, fiind anulate.
Efectele actelor administrative reprezintă consecinţele juridice ale respectivelor acte, efecte care
încep să se producă de la momentul adoptării, pentru organul emitent, şi fie de la momentul
publicării, fie de la momentul comunicării, în funcţie de tipul actului - normativ sau individual pentru celelalte subiecte de drept.
În ceea ce priveşte încetarea producerii de efecte juridice, a arătat că orice act juridic, inclusiv actul
administrativ, produce efecte juridice până la momentul în care are loc ieşirea din vigoare a
respectivului act, care poate avea loc în mai multe moduri: prin anulare, prin retractare, prin abrogare
sau prin alte moduri.
A susţinut că nu în mod formal a formulat contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 20276/20.04.2021
prin care a solicitat anularea rezultatului procedurii de atribuire nr. 6189/09.04.2021 şi a adresei de
comunicare a rezultatului nr. 6235/09.04.2021, acestea fiind singurele acte administrative privind
rezultatul procedurii de atribuire a contractului aferent lotului 2 care produc efecte juridice, în
prezent; că respingerea contestaţiei sale ca tardivă, motivat de necontestarea, în realitate, a unor acte
administrative anulate este profund netemeinică, sens în care se impune admiterea prezentei
plângeri, modificarea în tot a Deciziei Consiliului, în sensul admiterii contestaţiei sale şi, pe cale de
consecinţă, anularea în tot a Adresei nr. 6235/09.04.2021 emisă de Autoritatea contractantă, prin
care i-a fost comunicat rezultatul procedurii, anularea Raportului procedurii de atribuire nr.
6189/09.04.2021 şi a tuturor actelor care au stat la baza emiterii acesteia, în temeiul art. 34 alin.(l)
lit. a) din Legea nr. 101/2016; că respingerea contestaţiei sale ca tardivă este nelegală şi sub aspectul
lipsei temeiului de drept în baza căruia contestaţia sa ar fi putut fi apreciată ca tardiv formulată, prin
raportare la actele a căror anulare a fost solicitată.
Astfel, aşa cum a menţionat şi în concluziile scrise formulate în cadrul procedurii desfăşurate în faţa
C.N.S.C, în dosarul nr. 930/2021, pe de o parte, ofertantul desemnat câştigător, formulând cerere de
intervenţie accesorie, în sprijinul apărării Autorităţii Contractante, a solicitat respingerea
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contestaţiei sale ca nefondată şi nu ca tardivă, iar pe de altă parte excepţia tardivităţii nu a fost
invocată nici de către autoritatea contractantă, nici de către Consiliu.
Or, nici Consiliul, prin decizia contestată şi nici ofertantul câştigător E. SRL, prin cererea de
intervenţie, nu au invocat niciun temei legal în baza căruia contestaţia sa ar fi putut fi apreciată ca
tardiv formulată, astfel încât, pe de o parte, nici Consiliul nu ar fi putut analiza şi soluţiona o
eventuală excepţie nemotivată şi în care nu este prevăzut termenul presupus a fi încălcat, şi nici
petenta nu a fost în măsura de a face apărări efective cu privire la cele invocate.
Având în vedere faptul că excepţia tardivităţii se raportează la un interval de timp înăuntrul căruia
trebuie îndeplinit un anumit act de procedură, a considerat că a formulat contestaţia în termenul
legal prevăzut de disp. art. 16 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Pe fondul cauzei, a susţinut că faţă de cele reţinute de Consiliu prin decizia contestată, respectiv că
”prin raportare la faptul că SC A. SRL avea posibilitatea să critice oferta depusă de J. SRL pentru
lotul 2 de la data formulării primei contestaţii (dosar nr. 2740/2020), precum şi faptul că criticile
formulate de SC M. SRL referitoare la oferta depusă de E. SRL au fost respinse ca nefondate ", pe
de o parte, ca urmare a primei Decizii a C.N.S.C, era necesară o reevaluare efectivă a tuturor
ofertelor declarate admisibile, iar pe de altă parte, s-au adus critici faţă de oferta E. SRL care nu au
făcut obiectul analizei Consiliului anterior.
A invocat următoarele aspecte :
a) Necesitatea reevaluării tuturor ofertelor declarate admisibile;
b) Critici aduse ofertei clasate pe locul I :
(b-1) Neîndeplinirea criteriilor privind capacitatea de terţul susţinător declarat de Ofertantul
câştigător;
(b-2) Nerespectarea cerinţelor impuse de documentaţia de atribuire privind modalitatea de întocmire
a ofertei tehnice;
(b-3) Oferta desemnată câştigătoare conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt
rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificare.
a) Cu referire la necesitatea reevaluării tuturor ofertelor declarate admisibile, a arătat că prin Decizia
nr. 333/2021, Consiliul a dispus „anularea deciziilor de declarare admisibile a ofertelor depuse de
asocierea SC J. SA - SC K. SA pentru loturile 1, 2 şi 3, anularea raportului procedurii nr.
17354/26.11.2020, precum şi a tuturor comunicărilor subsecvente acestuia" şi „continuarea
procedurii la toate cele trei loturi, după îndeplinirea dispoziţiilor de mai sus, prin excluderea
ofertantului asocierea SC J. (...), potrivit celor cuprinse în motivare şi stabilirea ofertelor
câştigătoare dintre ofertele admisibile, conform criteriului de atribuire stabilit prin documentaţie
(...) ".
Faţă de cele reţinute de Consiliu prin decizia anterior menţionată, a considerat că o „continuare a
procedurii, prin excluderea unui ofertant şi stabilirea ofertelor câştigătoare dintre ofertele
admisibile" nu poate reprezenta altceva decât o veritabilă reevaluare a tuturor ofertelor admisibile,
iar nu întocmirea unui nou raport al procedurii prin schimbarea scriptică a locurilor pe care au fost
clasaţi operatorii economici iniţial; că întocmirea unui nou raport al procedurii, respectiv cel a cărui
anulare o solicită, a reprezentat o activitate exclusiv formală, în sensul în care Autoritatea
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contractantă a avansat fiecare operator economic a cărui ofertă a fost declarată admisibilă, cu câte o
poziţie, faţă de cea iniţială.
Mai mult, la data de 05.03.2021, respectiv anterior soluţionării litigiului având ca obiect plângere
împotriva Deciziei CNSC nr. 333/2021, Comisia de evaluare din cadrul autorităţii contractante a
emis procesul-verbal „privind aplicarea deciziei CNSC nr. 333/17.02.2021 şi solicitarea
documentelor suport DUAE" prin care a exclus ofertele depuse de asocierea J. S.A. – K. S.A. pentru
loturile 1, 2 şi 3 (pag. 8 din P.V. nr. 3938/05.03.2021).
Or, Decizia Consiliului nu a fost în acest sens, respectiv al avansării ofertanţilor cu câte un loc,
întrucât dacă aceasta ar fi fost intenţia Consiliului, acesta, în temeiul disp. art. 26 alin. (10) din Legea
nr. 101/2016, ar fi decis atribuirea contractului către ofertantul clasat anterior, pe locul II.
(b-1) În ce priveşte neîndeplinirea criteriilor privind capacitatea de terţul susţinător declarat de
Ofertantul câştigător, a susţinut că prezentul motiv invocat este diferit de cel deja soluţionat prin
Decizia CNSC nr. 333/2021, referitor la existenţa documentelor din care să rezulte modul efectiv
prin care terţul va asigura propriul angajament ferm privind susţinerea acordată; că din modul în
care a fost întocmită oferta tehnică şi financiară rezultă în mod neechivoc faptul că terţul susţinător
declarat de Ofertantul câştigător nu îndeplineşte criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională,
astfel cum acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; că informaţiile existente în
DUAE nu confirmă că terţul susţinător ar avea capacitatea profesională şi experienţa similară care
să îl recomande în această calitate.
Totodată, refuzul sistematic al Autorităţii contractante de a acorda petentei acces la dosarul
achiziţiei, cât şi de a comunica raportul procedurii, obligaţii stabilite expres în sarcina acesteia prin
Legea nr. 98/2016, oferă indicii clare privind neîndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi
profesională de către terţul susţinător al Ofertantului câştigător.
(b-2) Cu referire la nerespectarea cerinţelor impuse de documentaţia de atribuire privind modalitatea
de întocmire a ofertei tehnice, a susţinut că propunerea tehnică depusă de Ofertantul câştigător nu
respectă condiţiile impuse de documentaţia de atribuire prin raportare la modalitatea de întocmire a
acesteia; că din cuprinsul propunerii tehnice depuse de Ofertantul câştigător rezultă că acesta a
nesocotit cerinţele stabilite în cuprinsul Fişei de date a achiziţiei.
A apreciat că ofertantul câştigător nu a ţinut cont de cerinţa stabilită în Capitolul 2 din cuprinsul
Secţiunii IV Procedura, punctul 4.1, în ceea ce priveşte precizarea responsabilităţilor personalului
cu atribuţii în executarea lucrărilor; că ofertantul câştigător nu a respectat cerinţa de conţinut
detaliată în Formularul 9, cât timp din conţinutul graficului prezentat lipsesc anumite elemente, cum
ar fi: termenele aferente încheierii asigurărilor şi garanţiilor sau planul de management al traficului,
al mediului, securitate şi sănătate, planificarea şi succesiunea execuţiei lucrărilor pe tronsoanele de
drum propuse pentru a fi modernizate, dar nici alocarea resurselor nu este în conformitate cu
extrasele de resurse C6, C7, C8, C9.
În plus, nici programul de execuţie nu este detaliat, mai exact nu sunt precizate activităţile care
trebuie realizate imediat după semnarea contractului, cum este înaintarea programului de execuţie,
metodologia de lucru şi resursele, termenul privind perioada de analiză şi aprobare a programului
de execuţie.
O altă cerinţă de care Ofertantul câştigător nu a ţinut cont la întocmirea propunerii tehnice este
Capitolul 5.
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Ofertantul câştigător nu a prezentat, în propunerea sa tehnică, condiţiile proprii de acordare a
garanţiei din care să reiasă duratele de remediere/reparaţie a defectelor constatate, astfel cum este
cerut în mod expres în Fişa de date a achiziţiei, redată anterior.
În ceea ce priveşte Planul calităţii, verificări şi încercări pe faze de execuţie, ţinând seama de faptul
că în procesul de elaborare a acestuia ofertanţii trebuie să ţină cont de frecvenţa încercărilor şi să
conţină normative şi standarde în vigoare, la întocmirea acestui plan, Ofertantul câştigător nu a luat
în considerare etapele de control prin raportare la tehnologia de execuţie, tipul de înregistrare
aferent.
Având în vedere specificul lucrărilor ce fac obiectul contractului - lucrări de drumuri, lucrări poduri,
canalizare pluvială şi amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată - Ofertantul câştigător nu a
prezentat personalul ce va realiza lucrările de cale ferată, de instalaţii electrice, reţelele de
telecomunicaţii şi nici cele de canalizare, motiv pentru care, deşi Ofertantul câştigător nu a făcut
dovada că deţine capacitatea de a derula în mod corespunzător lucrările detaliate în Caietul de
sarcini, Autoritatea contractantă a declarat câştigătoare oferta acestuia.
În ceea ce priveşte dimensionarea conformă a listei de utilaje, apare că lista de utilaje, astfel cum a
fost prezentată de Ofertantul câştigător nu este realizată prin raportare la graficul de execuţie şi nici
cu extrasul de consumuri de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii, incluse în Formularul C8
- Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii, aceasta deoarece
apare că dimensionarea acestei liste de către Ofertantul câştigător nu a fost realizată în funcţie de
capacitatea utilajelor/echipamentelor şi a fişelor tehnologice din cadrul departamentului de
mecanizări, ci în funcţie de criterii necunoscute.
Cu toate că fiecare dintre asociaţi sau subcontractanţi au obligaţia prezentării procedurilor tehnice
de execuţie aferente activităţilor desfăşurate în cadrul contractului ce urmează a fi atribuit, acestea
nu se regăsesc în cuprinsul ofertei tehnice a Ofertantului câştigător, nefiind însuşite de aceştia.
De asemenea, nu apar a fi detaliate nici procedurile privind trecerile la nivel de cale ferată, realizarea
sistemelor rutiere stabilizate cu ciment, consolidările cu geotextile, straturile de fundaţie din amestec
optimal.
b-3) Cu referire la faptul că Oferta desemnată câştigătoare conţine în cadrul propunerii financiare
preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate, a arătat că Asocierea E.
SRL & F. SRL - G. SRL – H. SRL a câştigat licitaţia privind atribuirea contractului de execuţie
lucrări pentru lotul 2 având o ofertă financiară de 175.088.555,04 lei fără TVA; că prin raportare la
preţul ofertat, asocierea a obţinut 84,114 puncte dintr-un total de 90 de puncte, aferent factorului de
evaluare - Componenta financiară - PI - Preţul ofertei.
Potrivit Fişei de date, preţurile oferite trebuie să includă toate costurile cu materiale, consumabile,
echipamente, cheltuieli, salarizare plus sarcini, cheltuieli generale, profit, impozit pe venit etc. şi
orice contribuţii pentru executarea completă şi în întregime a lucrărilor solicitate prin Documentaţia
de atribuire.
Totodată, propunerea financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de execuţie, manipulare,
procurare, transport, testate şi orice alte cheltuieli, informaţiile referitoare la fiecare dintre aceste
cheltuieli fiind prezentate în mod distinct.
Faţă de faptul că preţul ofertei asocierii clasate pe locul I, ulterior Deciziei CNSC este cu
aproximativ 900.000 lei mai mare decât preţul ofertat atât de către ASOCIEREA A. SRL şi de peste
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1.000.000 lei faţă de ofertele clasate pe locurile inferioare, rezultă că ofertantul declarat câştigător
a inclus în cadrul propunerii sale financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe.
A invocat dispoziţiile art.136 şi art.137 alin.3 lit. c) din anexa HG nr.395/2016 în considerarea cărora
trebuie avut în vedere că orice decizie a Autorităţii contractante privind admiterea sau respingerea
unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acesteia şi pe
probe concludente, iar nu pe elemente insuficiente/neclare sau incerte care nu permit realizarea unei
evaluări obiective a ofertei, sens în care, anterior finalizării evaluării ofertelor, comisia de evaluare
ar trebui să stabilească cu exactitate dacă propunerile financiare depuse sunt reale şi ferme.
Faţă de toate argumentele arătate, a considerat că este evident faptul că oferta desemnată
câştigătoare conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe
şi care nu pot fi justificate.
În drept, şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art.29 alin.1 din Legea nr.101/2016.
La data de 31 mai 2021 S.C. E. S.R.L - lider al ASOCIERII S.C. E. S.RL - S.C. F. S.R.L - S.C. G.
SRL S.R.L - S.C H. S.R.L a formulat întâmpinare la plângerea petentei şi totodată cerere de
intervenţie voluntară, solicitând respingerea plângerii ca nefondată.
A arătat că deşi Asocierea S.C. E. S.R.L - S.C. F. S.R.L. - S.C. G. SRL S.R.L - S.C H. S.R.L a fost
parte în dosarul în care s-a pronunţat decizia CNSC atacată, din motive necunoscute contestatoarea
nu a formulat prezenta contestaţie şi în contradictoriu cu această asociere.
A considerat că atâta timp cât cererea sa de intervenţie voluntară a fost admisă de CNSC, Asocierea
S.C. E. S.R.L - S.C. F. S.R.L. - S.C. G. SRL S.R.L - S.C H. S.R.L are calitatea de intimată în
prezenta cauză.
În subsidiar, în condiţiile în care instanţa va aprecia că limitele judecării contestaţiei sunt cele
stabilite de către contestatoare prin acţiunea introdusă, având în vedere interesul său vădit în
soluţionarea prezentei cauze, în temeiul disp. art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 a înţeles să
formuleze prezenta cerere de intervenţie voluntară.
A menţionat că prin cererea de intervenţie voluntară a invocat şi autoritatea de lucru judecat raportat
la faptul că toate criticile contestatoarei au fost analizate de către CNSC anterior, în mod definitiv
stabilindu-se conformitatea ofertei sale; că toate aceste critici au făcut obiectul analizei CNSC,
întrucât au fost invocate de către M. SRL (pentru care prezenta contestatoare a formulat cerere de
intervenţie accesorie în sprijinul acelei contestaţii) şi au fost soluţionate prin decizia emisă de CNSC
cu nr. 333/C10/2733, 2734, 2740, 2741, 2746 din data de 17.02.2021; că o eventuală decizie de
analiză a fondului contestaţiei, ar presupune o analiză anterioară din partea instanţei a acestei
excepţii a autorităţii de lucru judecat, pentru că, în esenţă, ”principiul puterii de lucru judecat
împiedică, nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză
şi fiind purtată între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerile dintre două hotărâri judecătoreşti, în sensul
ca drepturile recunoscute unei părţi sau constatările făcute printr-o hotărâre definitivă să nu fie
contrazise printr-o altă hotărâre posterioară, dată într-un alt proces" (deciziile civile nr. 631/1973,
966/1973, 1849/1982, 162/1987, 1146/1976 şi 1750/1979 ale Tribunalului Suprem); că decizia
emisă de CNSC nr. 333/C10/2733, 2734, 2740, 2741, 2746 din data de 17.02.2021 a trecut prin
filtrul de legalitate şi temeinicie al instanţei de judecată, respectiv Decizia nr.199/25.03.2021 a
Curţii de Apel Suceava pronunţată în dosarul nr. .../39/2021, prin care a fost menţinută decizia
CNSC.
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A precizat că iniţial - prin Raportul procedurii nr. 17354/26.11.2020 întocmit de Judeţul Botoşani a
fost declarată câştigătoare oferta depusă de Asocierea J. SA - K. SA, în ceea ce priveşte toate cele
3 loturi ale procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia
lucrărilor de modernizare a drumurilor judeţene în cadrul proiectului : "Execuţie lucrări pentru
proiectul Regiunea Nord Est - Axa Rutiera Strategica 2: Botoşani - Iaşi" Cod SMIS 112979; că
rezultatul procedurii a fost contestat, iar pentru lotul 2 "EXECUŢIE LUCRĂRI PENTRU
PROIECTUL "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICA 2: BOTOŞANI - IAŞI"
SMIS 112979 - LOTUL 2 - TRONSON III: DJ282 au fost depuse 3 (trei) contestaţii respectiv de
către: Asocierea SC E. SRL&SC F. SRL&SC G. SRL&SC H. SRL, Asocierea SC A. SRL&SC B.
SRL@ C. AD şi SC M. SRL.
Prin Decizia nr. 333/C10/2733, 2734, 2740, 2741, 2746 din data de 17.02.2021, Consiliul a respins
- ca lipsită de interes - contestaţia formulată de SC A. SRL - lider al asocierii A. SRL - SC B. SRL
– C. AD în contradictoriu cu Judeţul Botoşani pentru lotul 2.
A admis contestaţia formulată de SC E. SRL pentru lotul 2, a admis contestaţia formulată de SC
N.SRL pentru lotul 1, a admis contestaţia formulată de SC O. SRL pentru lotul 3 şi a admis - în
parte - contestaţia formulată de SC M. SRL (numai referitor la criticele vizând oferta depusă de
asocierea SC J. SA - SC K.SA) pentru lotul 2 în contradictoriu cu Judeţul Botoşani.
A dispus anularea deciziilor de declarare admisibile a ofertelor depuse de asocierea SC J. SA - SC
K. SA pentru loturile 1,2 şi 3, anularea raportului procedurii nr. 17354/ 26.11.2020, precum şi a
tuturor comunicărilor subsecvente acestuia.
A dispus continuarea procedurii la toate cele trei loturi, după îndeplinirea dispoziţiilor de mai sus,
prin excluderea ofertantului Asocierea SC J. SA - SC K.SA, potrivit celor admisibile, conform
criteriului de atribuire stabilit prin documentaţie, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei
decizii.
A respins, ca nefondate, criticile formulate de SC M. SRL referitoare la ofertele depuse pentru Lotul
2 de Asocierea E. SRL -F. SRL - G. SRL - H. SRL, de asocierea A. SRL - B. SRL – C. AD şi de
asocierea SC N.SRL - SC P. SRL.
A respins cererile de intervenţie formulate de SC J. SA - lider al asocierii SC J. SA - SC K. SA.
A respins, ca inadmisibilă, cererea de intervenţie accesorie formulată de SC A. SRL în sprijinul
apărărilor formulate de către M. SRL pentru lotul 2.
Decizia nr.333/C10/2733, 2734, 2740, 2741, 2746 din data de 17.02.2021 nu a fost atacată cu
plângere de către asocierea SC A. SRL - SC B. SRL - C. AD - prin lider de asociere SC A. SRL, în
temeiul art. 29 din Legea nr.101/2016 în termen de 10 zile, această decizie devenind definitivă.
Din analiza cererii sale de intervenţie voluntară se poate constata că, în mod expres, a arătat că
Asocierea A. SRL - SC B. SRL - C. AD - prin lider de asociere SC A. SRL avea posibilitatea de a
contesta oferta asocierii SC E. SRL – SC F. SRL - SC G. SRL - SC H. SRL după întocmirea primului
raport al procedurii de atribuire a contractului, respectiv raportul nr.17354/26.11.2020.
Totodată, neatacând cu plângere la Curtea de Apel - Decizia nr.333/C10/2733, 2734, 2740, 2741,
2746 a devenit definitivă.
În acest sens, a solicitat Consiliului să constate tardivitatea contestaţiei depuse asupra ofertei
asocierii SC E. SRL - SC F. SRL - SC G. SRL - SC H. SRL.
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De altfel, susţinerile petentei nu au nici o relevanţă în condiţiile în care, potrivit disp. art. 16 alin.
(1) raportat la art. 28 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, verificarea termenului pentru depunerea
contestaţiei şi, implicit a tardivităţii formulării contestaţiei, poate fi verificată şi din oficiu de către
CNSC, termenul prevăzut de legiuitor fiind unul de decădere.
Soluţia contestată a fost interpretată fragmentat de către petentă, aceasta concluzionând, în mod
incorect, că admiterea excepţiei s-a făcut prin raportare la acte administrative anulate, care nu mai
produc consecinţe juridice.
În realitate, analiza legalităţii deciziei CNSC trebuie făcută prin prisma raţionamentului foarte corect
reţinut de CNSC, la care au fost aplicate dispoziţiile legale, inclusiv prin raportare la deciziile ICCJ.
În esenţă, observă foarte corect CNSC că, deşi, în mod formal, prin prezenta contestaţie SC A. SRL,
atacă rezultatul procedurii de atribuire comunicat prin adresa nr. 6235/09.04.2021 şi Raportul
procedurii nr. 6189/09.04.2021, pentru lotul 2, criticile contestatoarei vizând acte administrative în
măsură să producă efecte juridice de natură să lezeze interesele contestatoarei anterioare, respectiv
comunicarea procedurii nr. 7459/26.11.2020 şi a raportului procedurii nr. 17354/26.11.2020.
Altfel spus, deşi contestatoarea a contestat ultimele comunicări în procedură, practic contestă
aspecte ce au fost reţinute de autoritate şi comunicate petentei prin comunicările anterioare, iar
aceasta, la respectivul moment, nu le-a criticat, considerându-le întemeiate.
Este adevărat că, formal, contestatoarea a depus - în termen - contestaţia raportat la data comunicării
ultimului rezultat al procedurii, dar în fond, deciziile autorităţii de a considera oferta asocierii SC E.
SRL& SC F. SRL & SC G. SRL&SC H. SRL conformă, decizii pe care contestatoarea le critică, iau fost comunicate acesteia în noiembrie 2020, iar aceasta nu le-a contestat, apreciind, la momentul
respectiv, că şi autoritatea contractantă, că oferta sa este conformă.
În fine, este de reţinut că în speţă, Asocierea A. SRL B. SRL (actuala L. SRL) - C. AD - prin lider
al asocierii A. SRL nu a contestat Raportul procedurii nr. 17354/26.11.2020 prin care oferta
Asocierea SC E. SRL& SC F. SRL & SC G. SRL & SC H. SRL era declarată conformă, iar criticile
din prezenta contestaţie sunt identice cu cete invocate anterior de M. SRL (pentru care prezenta
contestatoare a formulat cerere de intervenţie accesorie în sprijinul acelei contestaţii) şi au fost
soluţionate prin decizia emisă de CNSC cu nr. 333/C10/2733, 2734, 2740, 2741. 2746 din data de
17.02.2021.
Astfel, un nou control de legalitate din partea Consiliului sau a instanţelor de judecată, nu poate
avea loc prin raportare la critici ce au fost deja soluţionate în cadrul primei etape de contestaţii şi
nici nu poate constitui un temei pentru verificarea unui act ce a făcut obiectul controlului anterior,
în condiţiile în care rezultatul acestui control i-a fost adus la cunoştinţă contestatoarei în noiembrie
2020, iar aceasta nu 1-a contestat atunci.
Prin întâmpinare, intimatul – autoritate contractantă Judeţul Botoşani a solicitat admiterea
excepţiilor invocate, iar pe fond, respingerea acesteia ca fiind nefondată.
A arătat că prin Decizia nr. 978/C10/13.05.2021 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
a admis excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei de către A. SRL, lider al Asocierii A. SRL - B.
S.R.L. (actuala L. S.R.L - C. AD, împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat de către
autoritatea contractantă prin adresa nr. 6235/9.04.2041 şi Raportul procedurii nr. 6189/09.04.2021
pentru lotul 2, reţinând în mod corect şi legal că actul administrativ în măsură să producă efecte
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juridice de natură să lezeze interesele contestatorului sunt adresa de comunicare a rezultatului
procedurii nr. 17.459/26.11.2020 şi raportul procedurii nr. 17.354 /26.11.2020;
Prin contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 53888/08.12.2020, SC A. SRL - lider al Asocierii A.
SRL - B. S.R.L. (actuala L. S.R.L) - C. AD, (locul III în clasamentul iniţial) nu a contestat şi oferta
depusă de către SC E. SRL - lider al Asocierii SC E. SRL - SC F. SRL - SC G. SRL - SC H. SRL
(locul II în clasamentul iniţial), ci doar oferta desemnată câştigătoare.
Drept urmare, contestaţia depusă de către liderul SC A. SRL a fost respinsă ca lipsită de interes de
către CNSC prin Decizia nr. 333/C10/17.02.2021, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel
Suceava nr. 199 din 25.03.2021, întrucât, opinează Consiliul, că ”nu este suficient în a considera că
SC A. SRL a formulat contestaţia justificând un interes născut actual, din moment ce, în mod evident,
susţinerile sale vizează exclusiv oferta desemnată câştigătoare neformulând nici o critică
referitoare la ofertantul clasat pe locul 2, respectiv SC E. SRL, lider al Asocierii SC E. SRL - SC F.
SRL - SC G. SRL - SC H. SRL".
Din analiza considerentelor Deciziei CNSC nr. 333/C10/17.02.2021 rămasă definitivă prin Decizia
Curţii de Apel Suceava nr. 199 din 25.03.2021, a considerat că există putere de lucru judecat
referitor la lipsa interesului contestatoarei faţă de oferta depusă de către Asocierea SC E. SRL SC F. SRL - SC G. SRL - SC H. SRL”, precum şi faţă de întreaga procedură de achiziţie publică.
Împotriva Deciziei CNSC nr. 333/C10/17.02.2021, Asocierea A. SRL - B. S.R.L - C. AD nu a
formulat plângere, nu şi-a susţinut astfel interesul şi calitatea de persoană vătămată, stând într-o
stare de pasivitate şi însuşindu-şi astfel criticile Consiliului.
A susţinut că actele administrative care au produs efecte juridice de natură să lezeze interesele
contestatorului sunt adresa de comunicare a rezultatului procedurii nr. 17.459/ 26.11.2020 şi
Raportul procedurii nr. 17.354/26.11.2020, şi nu adresa de comunicare a rezultatului procedurii nr.
6235/09.04.2021 şi Raportul procedurii nr. 6189/09.04.2021, întrucât informaţiile cuprinse în
Raportul procedurii nr. 17354/26.11.2020 şi Raportul procedurii nr. 6189/09.04.2021 sunt aceleaşi,
cu excepţia excluderii ofertantului aflat pe locul 1 iniţial, respectiv Asocierea SC J. SA - SC K.SA;
că autoritatea contractantă nu a modificat informaţiile din primul raport, acestea fiind repetate în al
doilea raport, firmele declarate admisibile sunt aceleaşi, punctajul obţinut de firmele calificate este
acelaşi; că doar, ca urmare a neîndeplinirii eligibilităţii, asocierea de pe locul I a fost exclusă şi
declarată câştigătoare oferta clasată pe locul al II-lea.
A considerat că nu poate acum SC A. SRL să invoce arbitrar un asemenea motiv de contestare,
deoarece erau cuprinse aceleaşi informaţii şi în primul şi în al doilea raport al procedurii; că comisia
de evaluare a aplicat întocmai decizia CNSC şi, în noul raport a eliminat ofertantul situat pe locul
1, iar în rest s-au preluat informaţiile din celălalt raport; că nu poate contestatorul să se prevaleze de
faptul că este alt număr de raport şi altă comunicare, când informaţiile sunt aceleaşi; că "O veritabilă
reevaluare a tuturor ofertelor admisibile''' aşa cum a afirmat petenta, ar fi fost dacă s-ar fi analizat
propunerile tehnice sau propunerile financiare ori s-ar fi schimbat măcar punctajele; că aplicarea
Deciziei CNSC 333/17.02.2021 nu a presupus nici o reevaluare a celorlalte oferte depuse, doar
eliminarea ofertei de pe primul loc.
A invocat următoarele excepţii:
- puterea de lucru judecat a lipsei interesului petentei faţă de întreaga procedură de achiziţie publică
şi faţă de oferta depusă de Asocierea SC E. SRL - SC F. SRL - SC G. SRL - SC H. SRL, conform
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Deciziei CNSC nr. 333/17.02.2021 rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Suceava nr. 199
din 25.03.2021;
- lipsa interesului petentei în promovarea contestaţiei la CNSC şi a prezentei plângeri, precum şi
lipsa calităţii de persoană vătămată în înţelesul art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin.(l) lit. f) din Legea nr.
101/2016;
- autoritatea de lucru judecat (Decizia CNSC nr. 333/C 10/17.02.2021 definitivă prin Decizia Curţii
de Apel Suceava nr. 199/25.03.2021), conform prevederilor art. 431 alin. (1), art. 430 alin.(l) şi (2)
din Codului de procedură civilă, existând triplă identitate (de părţi, cauză şi obiect), după cum
urmează: aceleaşi părţi: autoritatea contractantă Judeţul Botoşani, contestatari Asocierea SC E. SRL
- SC F. SRL - SC G. SRL - H. SRL şi Asocierea SC A. SRL - B. S.R.L. (actuala L. S.R.L.) - C. AD
SRL; acelaşi obiect - atribuirea contractului "Achiziţie execuţie lucrări pentru proiectul Regiunea
Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi, cod SMIS 112979 lot 2 Tronson III: DJ 282;
aceeaşi cauză: scopul este acela ca în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sus menţionată să fie respinsă oferta de pe locul 2 iniţial şi petenta să fie declarată
câştigătoare pe lotul 2.
A solicitat admiterea excepţiilor invocate, iar pe fondul cauzei, respingerea plângerii ca nefondată
şi menţinerea sentinţei atacate, ca legală şi temeinică.
Cu privire la obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor ocazionate de soluţionarea
prezentei cauze, a solicitat respingerea cererii ca fiind neîntemeiată.
Prin concluziile scrise depuse la dosar, petenta a solicitat respingerea apărărilor invocate
de intimat şi intervenientă ca neîntemeiate, cu consecinţa admiterii plângerii astfel cum aceasta
a fost formulată.
Examinând legalitatea deciziei CNSC contestate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a
motivelor invocate prin plângere, Curtea reţine următoarele:
Intimata Judeţul Botoşani a desfășurat în calitate de autoritatea contractantă o procedură de achiziție
publică, cu procedură de licitaţie deschisă privind atribuirea contractului de achiziţie publică de
lucrări, divizat pe loturi, având ca obiect execuţie lucrări pentru proiectul Regiunea nord – est Axa
Rutieră Strategică 2, Botoşani – Iaşi. Prin raportul iniţial al procedurii de atribuire nr. 17354 din
26.11.2020, a fost desemnată câştigătoare asocierea Sc J. SA – SC K. SA.
Prin decizia CNSC nr. 333/C10/2733,2734,2740,2741,2746 din 17.02.2021, au fost admise
contestaţiile formulate de mai mulţi competitori din procedură – Sc E. SRL, SC N. SRL, Sc O. SRL
şi, în parte, şi SC M. SRL, împotriva rezultatului iniţial al procedurii de atribuire nr. 17354 din
26.11.2020. S-a dispus prin decizia CNSC anularea raportului procedurii şi a tuturor comunicărilor
subsecvente, anularea deciziilor de declarare ca admisibile a ofertelor depuse de asocierea Sc J. SA
– SC K. SA - desemnată câştigătoare a procedurii potrivit raportului de atribuire, şi continuarea
procedurii cu excluderea ofertantului asocierea Sc J. SA – SC K. SA şi stabilirea ofertelor
câştigătoare dintre ofertele admisibile. De asemeni, potrivit aceleiaşi decizii, fiind admisă doar în
parte contestaţia SC M. SRL (numai referitor la criticile vizând oferta depusă de asocierea SC J.
SA), au fost respinse ca nefondate criticile acesteia relativ la oferta depusă de asocierea SC E. SRL
- F. SRL – G. SRL – H. SRL.
Totodată, prin aceeaşi decizie a fost respinsă ca lipsită de interes contestaţia formulată de petenta
din prezenta cauză - SC A. SRL lider al asocierii SC A. SRL – SC B. SRL – C. AD pentru lotul 2,
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şi de asemeni, a fost respinsă ca inadmisibilă şi cererea de intervenţie accesorie formulată de A.
SRL în sprijinul apărărilor formulate de SC M. SRL pentru lotul 2. Decizia CNSC a rămas definitivă
prin decizia Curţii de Apel Suceava nr. 199/25.03.2021 pronunţată în dosar nr. .../39/2021.
Urmare a deciziei CNSC nr. 333 din 17.02.2021, autoritatea contractantă a întocmit rezultatul
procedurii de atribuire nr. 6235 din 9.04.2021 şi raportul procedurii nr. 6189 din 19.04.2021, prin
care a desemnat pentru lotul 2 al procedurii, ca şi câştigător asocierea SC E. SRL - F. SRL – G. SRL
– H. SRL, petenta din prezenta cauză, asocierea SC A. SRL – SC B. SRL – C. AD ocupând locul II
în clasament.
Prin decizia CNSC nr. 978/C10/930 din 12.05.2021 ce face obiect al analizei în prezenta cauză, a
fost respinsă ca tardivă contestaţia formulată de asocierea SC A. SRL – SC B. SRL – C. AD
împotriva rezultatului procedurii de atribuire şi a raportului procedurii, şi a fost admisă cererea de
intervenţie voluntară formulată de asocierea SC E. SRL - F. SRL – G. SRL – H. SRL.
S-a reţinut în motivarea deciziei CNSC că, deşi în mod formal contestatoarea critică rezultatul
procedurii de atribuire şi raportul procedurii de atribuire din 9.04.2021 pentru lotul 2, relativ la
desemnarea ca şi câştigătoare a ofertei asocierii SC E. SRL, actele administrative în măsură să
producă efecte juridice de natură să lezeze interesele contestatorului sunt raportul iniţial al
procedurii nr. 17354 din 26.11.2020 şi adresa de comunicare a rezultatului procedurii nr. 17.459 din
26.11.2020, contestatoarea criticând actualmente oferta asocierii Sc E. SRL. S-a arătat însă că, prin
contestaţia formulată relativ la acele acte iniţiale ale procedurii de către contestatoarea asocierea SC
A. SRL - contestaţie soluţionată prin decizia precedentă a CNSC, nr. 333 din 17.02.2021,
contestatoarea, ocupanta poziţiei III în clasamentul iniţial, nu a criticat la acel moment decât oferta
ocupantă a locului I – deţinută la acel moment de asocierea Sc J. SA, neavansând însă critici relativ
la oferta situată pe locul II – deţinută la acel moment, de actualul câştigător al procedurii, asocierea
Sc E. SRL, sens în care de altfel, s-a şi dispus respingerea ca lipsită de interes a contestaţiei formulate
de petenta din prezenta cauză - SC A. SRL. De asemeni, fiind formulată contestaţie la acel moment
relativ la oferta Sc E. de către alţi competitori – SC M. SRL, criticile relative la aceasta au fost
analizate şi respinse, şi de asemeni a fost respinsă şi cererea de intervenţie formulată în sprijinul SC
M. SRL de către contestatoarea asocierea SC A. SRL.
Împotriva deciziei CNSC nr. 978/C10/930 din 12.05.2021, petenta asocierea SC A. SRL a formulat
prezenta plângere prin care a solicitat modificarea în tot a deciziei CNSC, în sensul admiterii
contestaţiei sale, anularea în tot a adresei nr. 6235 din 9.04.2021 privind comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire nr. 6189 din 9.04.2021 şi a tuturor actelor ce au stat la baza emiterii
acesteia. A arătat petenta în plângerea formulată că în mod greşit a reţinut consiliul că actele de
natură a o vătăma sunt cele emise în stadiul anterior al procedurii, aceste acte fiind de altfel anulate
în procedurile judiciare şi nemaiputând pune probleme de a produce efecte. De asemeni, arată că
în mod incorect s-a reţinut de către consiliu soluţia de respingere ca tardivă a contestaţiei, atât
timp cât o excepţie de procedură a tardivităţii nu a fost invocată şi nici nu este dată, nefiind de altfel
antamat de către consiliu nici un temei legal în acest sens. Totodată, cu privire la fondul cauzei,
petenta a arătat că potrivit deciziei anterioare a CNSC nr. 333 din 17.02.2021, fiind anulate
raportul procedurii şi rezultatul procedurii de atribuire, se impunea reevaluarea tuturor ofertelor,
iar nu simpla avansare a ofertanţilor cu câte un loc, astfel cum a procedat autoritatea contractantă.
Petenta a avansat apoi critici concrete relativ la oferta asocierii Sc E. SRL privind neîndeplinirea
criteriilor privind capacitatea de către terţul susţinător, nerespectarea modalităţii de întocmire a
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ofertei tehnice, iar relativ la preţurile avansate în oferta financiară a susţinut că acestea nu sunt
rezultatul liberei concurenţe şi nu pot fi justificate.
Curtea, analizând motivele plângerii, apreciază că aceasta nu este întemeiată, decizia consiliului
fiind legală și temeinică, observaţiile consiliului asupra succesiunii procedurilor în prezenta cauză
şi aprecierile acestuia asupra consecinţelor lor în planul prezentei plângerii, fiind pertinente şi
judicioase.
Astfel, în acord cu cele relevate de consiliu, curtea reţine că în prezenta cauză petenta asocierea SC
A. SRL critică actele finale ale procedurii de achiziţie, respectiv rezultatul procedurii de atribuire
nr. 6235 din 9.04.2021 şi raportul procedurii nr. 6189 din 19.04.2021, din perspectiva desemnării
ca şi câştigătoare finală a asocierii Sc E. SRL (aflată potrivit raportului iniţial în clasament pe locul
II, iar în prezent pe locul I), ofertă faţă de care formulează în plângere critici substanţiale. Reţine de
asemenea curtea şi că, aşa cum s-a arătat de către consiliu, prezenta procedură a mai parcurs un ciclu
procesual în faţa CNSC şi a instanţelor de judecată (expus pe larg, anterior în motivare, tocmai cu
acest scop), şi că judecata prezentei cereri nu poate să se facă decât cu observarea şi respectarea
puterii de lucru judecat a celor deja tranşate definitiv de către organul administrativ – jurisdicţional
şi instanţa de judecată, prin deciziile pronunţate.
În acest sens, este cert că în procedura anterioară finalizată cu decizia CNSC nr. 333 din 17.02.2021
definitivă prin decizia nr. decizia Curţii de Apel Suceava nr. 199/25.03.2021 pronunţată în dosar nr.
236/39/2021, petenta din prezenta cauză, asocierea A. SRL, ocupanta locului III în clasament la acel
moment, şi parte în acea procedură de judecată – ca şi contestatoare/petentă, a criticat exclusiv oferta
desemnată câştigătoare la acea dată – aparţinând asocierii Sc J. SA, ocupanta locului I în clasament,
şi nu a avansat însă critici relativ la oferta ocupantei locului II, asocierea Sc E. SRL, sens în care de
altfel s-a şi dispus respingerea ca lipsită de interes a contestaţiei formulate de petenta din prezenta
cauză - SC A. SRL, soluţie definitivă. Este relevant în cauză şi faptul că, fiind formulate critici
relativ la oferta asocierii Sc E. SRL de către alţi competitori contestatori – Sc M. SRL, şi petenta
formulând cerere de intervenţie în sprijinul acestora, nici aceasta nu a fost primită fiind respinsă ca
inadmisibilă (în corelaţie cu decizia asupra contestaţii proprii a asocierii Sc A. SRL), soluţie de
asemenea definitivă, astfel neputându-se reţine contestarea corespunzătoare a ofertei asocierii SC
E. SRL de către petenta asocierea Sc A. SRL în nici o modalitate.
Or, atât timp cât s-a statuat, cu putere de lucru judecat, că asocierea Sc A. SRL nu a acţionat
corespunzător în ce priveşte critica ofertei asocierii SC E. SRL, nu se poate recunoaşte, într-o a doua
procedură, dreptul petentei de a suplini ceea ce nu a făcut iniţial şi pentru care a fost sancţionată
corespunzător prin deciziile pronunţate. Este de reţinut şi subliniat totodată cu acest prilej, că, aşa
cum se poate observa prin parcurgerea aspectelor de fond relevate în contestaţie şi prezenta plângere
subsecventă contestaţiei, criticile pe care petenta le avansează cu privire la oferta asocierii SC E.
SRL sunt relative la elemente cunoscute de către petentă încă de la acea dată – a primului raport al
procedurii şi al primei contestări şi proceduri judiciare, nu sunt critici noi bazate pe elemente noi
ulterioare şi necunoscute la momentul primei contestaţii, aceasta vădind, o dată în plus, neinvocarea
lor în cursul procedurii corespunzătoare – cea din primul ciclu procedural, şi intrarea astfel a lor în
puterea de lucru judecat aferentă primei judecăţi.
Petenta a pretins că acţionarea sa în prezenta procedură şi critica sa actuală a ofertei asocierii Sc E.
SRL este justificată şi posibilă, prin aceea că potrivit deciziei anterioare a CNSC nr. 333 din
17.02.2021 fiind desfiinţate raportul procedurii de atribuire şi desemnarea câştigătorului, autoritatea
contractantă trebuia să procedeze la o nouă reevaluare a tuturor ofertelor, iar nu doar să modifice
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clasamentul prin avansarea ofertanţilor cu o poziţie în clasament urmare a eliminării unuia dintre ei.
Curtea însă subliniază că, conduita autorităţii contractante în urma admiterii unei contestaţii/
plângeri de către consiliu sau de către instanţa de judecată, are a se face cu respectare şi în limitele
dispoziţiilor cuprinse în deciziile acestora (cum de altfel se şi menţionează expres în chiar conţinutul
deciziei nr. 333 din 17.02.2021:...dispune continuarea procedurii potrivit celor cuprinse în
motivare...), o altă manieră de a proceda fiind de natură a încălca puterea de lucru judecat a deciziilor
şi a determina arbitrariul, prin generarea posibilităţii de dezbatere perpetuă prin vizarea de noi
aspecte necriticate anterior. Or, petenta nu a susţinut şi nu a arătat cum anume deciziile anterioare
ale consiliului/instanţei ar fi dispus reevaluarea ofertei asocierii Sc E. SRL într-un sens sau altul, şi
cum anume autoritatea contractantă nu s-ar fi conformat.
O exemplificare a celor mai sus arătate – că invocarea ulterioară într-o nouă procedură, a unor
aspecte cunoscute la data primului ciclu procesual dar neinvocate la acea dată, nu poate avea loc
decât cu încălcarea puterii de lucru judecat, o reprezintă însăşi situația din prezenta cauză: fiind
avansate critici pe fond, în prima procedură, în contestaţiile formulate la acea dată de către alţi
competitori relativ la oferta asocierii Sc E. SRL – precum Sc M. SRL, şi fiind respinse definitiv atari
critici, reţinându-se legalitatea şi conformitatea ofertei criticate, repunerea lor în discuţie într-o
procedură ulterioară, chiar formulată fiind de către alt contestator, sau chiar însoţite de critici noi,
nu poate însemna decât anularea puterii de lucru judecat, ceea ce nu poate avea loc. Petenta a invocat
că de fapt aduce critici noi, ce nu au fost analizate de consiliu anterior, însă aşa cum s-a arătat deja,
esenţial este a se critica elemente noi ce nu existau la data primei proceduri, iar nu noutatea în sine
a criticilor unor elemente vechi.
Petenta s-a apărat amplu în plângerea formulată că în mod greşit a reţinut consiliul că actele de
natură a o vătăma sunt cele emise în stadiul anterior al procedurii (primul raport al procedurii de
atribuire), arătând că aceste acte sunt anulate în procedurile judiciare şi nemaiputând pune probleme
de a produce efecte asupra sa. Curtea însă subliniază că referirea consiliului la efectul vătămător al
primelor rezultate ale procedurii a avut în vedere efectul acestora de a nu permite o nouă antamare
şi verificare a celor necontestate la acea dată, astfel cum a arătat şi consiliul şi cum a explicat pe
larg şi prezenta instanţă, iar nu recalificarea obiectului cererii, aşa cum greşit apreciază petenta şi
dezvoltă (atunci când se apără pe coordonata că actele anterioare anulate nu mai pot fi anulate încă
o dată).
De asemeni, din aceeaşi perspectivă nu poate fi primită nici apărarea petentei relativ la formularea
în termen a contestaţiei, şi inexistenţa unei excepţii de procedură a tardivităţii care să fie admisă de
către consiliu prin decizia criticată. De acord cu principiu cu acest aspect, că nu există în cauză o
excepţie de procedură a tardivităţii, curtea însă reţine că referirea consiliului la tardivitatea invocării
motivelor de contestație de către petentă relativ la oferta asocierii Sc E. SRL, nu a avut în vedere
nerespectarea unui termen, în înţeles procesual, ca într-o veritabilă soluţionare a unei excepţii de
procedură, ci aşa cum rezultă clar din motivarea consiliului, validată de către prezenta curte, au fost
avute în vedere efectele procedurii anterioare asupra celei în curs, aşadar, juridic, puterea de lucru
judecat explicitată anterior în prezenta motivare. Ca urmare, referirea în minuta hotărârii la
tardivitatea contestării, vis-a-vis de motivarea aferentă efectuată de consiliu şi validată de instanţă,
are a fi considerată o formulare improprie, de natura a fi lămurită prin prezenta decizie, dar care nu
poate susţine o soluţie de admitere a plângerii (nu ar putea fi admisă plângerea, pentru a se respinge
din nou contestaţia, cu aceeaşi motivare ca şi cea cuprinsă în decizia consiliului).
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Pentru aceste motive, curtea, reținând că decizia pronunțată de CNSC este legală și temeinică, că
plângerea formulată de petentă nu este întemeiată, urmează ca, în temeiul art. 34 din Legea nr.
101/2016, să o respingă ca atare. Pe cale de consecință, curtea va admite cererea de intervenţie
formulată de către asocierea Sc E. SRL în sprijinul autorităţii contractante, motivele expuse anterior
constituind tot atâtea motive în favoarea acesteia.

20. Act administrativ fiscal. Impozit pe clădire, destinaţia imobilului.
Rezumat:
Potrivit art. 455 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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, iar, potrivit art. 457, 458 şi 459 Cod fiscal, impozitul se
datorează diferit după cum este vorba despre o clădire rezidenţială, nerezidenţială sau cu destinaţie
mixtă, cele trei texte legale prevăzând modalitatea de calcul în funcţie de acest criteriu. În absenţa
conduitei contribuabililor în sensul unei declarări corespunzătoare şi actuale a destinaţiei
imobilului, legea conferă putere probatorie unor înscrisuri relevante privind clădirea, precum
autorizaţia de construcţie. Dacă este adevărat că organul fiscal trebuie să manifeste rol activ în
îndeplinirea obligaţiilor sale, principiu consacrat de altfel de art. 7 Cod procedură fiscală, nu mai
puţin însă în cursul procedurilor fiscale şi contribuabililor le revin o serie de obligaţii pe care
trebuie să şi le îndeplinească corespunzător, astfel cum se arată în art. 12 Cod procedură fiscală.
(Decizia nr. 477 din 14.06.2021, dosar nr. 2292/86/2020)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 29 iulie 2020 sub nr. unic
ecris .../86/2020, reclamanţii A. şi B. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul C. prin Primar Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, Serviciul fiscalitate persoane fizice au solicitat ca în baza
probelor ce se vor administra, să se dispună:
- anularea în parte a Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de
persoanele fizice nr. 95088/10.06.2020, menţinută în procedura prealabilă potrivit Adresei
97585/25.06.2020, nelegală sub aspectul instituirii în sarcina reclamanţilor a obligaţiei de plată a
sumelor de 5.207,00 lei debit 2015 şi 3.436,68 lei accesorii calculate până la 10.06.2020, de 5.243,00
lei debit 2016 şi 2.438,01 lei accesorii, de 5.243 lei debit 2017 şi 1.887,51 lei accesorii, de 5.178,00
lei debit 2018 şi 1.242,72 lei accesorii, de 5.251,00 lei debit 2019 şi 630,15 lei accesorii, de 2.895,00
lei debit 2020 scadent la 30.06.2020 şi de 2.895,00 lei debit 2020 scadent la 30.09.2020, sumele
nefiind datorate şi să fie exoneraţi de obligaţia de plată a acestor sume - diferenţe impozit pe clădiri,
cu accesoriile aferente, cu obligarea în prealabil a pârâtului la stabilirea impozitului pentru imobilul
clădire în suprafaţă de 113,8 mp din C., str. ...., după regulile de calcul pentru clădiri cu destinaţie
rezidenţială, potrivit destinaţiei reale şi efective a clădirii şi declaraţiei date de reclamanţi Declaraţia aut. de Consulatul General al României la Milano sub nr. 79-20-8423 din 23.06.2020 privind destinaţia finală - clădire rezidenţială;
-plata cheltuielilor de judecată.
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Prin sentinţa civilă nr. 764 din 12 noiembrie 2020, Tribunalul Suceava Secţia de
Contencios Administrativ şi Fiscal a respins ca nefondată excepţia inadmisibilităţii acţiunii.
A admis acţiunea formulată de reclamanţii A. şi B. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul
C. prin Primar - Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, Serviciul fiscalitate persoane fizice.
A anulat în parte decizia de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de
persoanele fizice nr. 95088/10.06.2020, respectiv creanţele fiscale, debite şi accesorii, stabilite cu
titlu de impozite pentru clădire în suprafaţă de 113,8 mp, adr: str. ..., prevăzute la pct. 4, pct. 6 şi
pct. 7 din decizie.
A exonerat reclamanţii de la plata sumelor creanţelor anulate, respectiv sumele reprezentând
debite de 5207 lei; 5243 lei; 5243 lei; 5178 lei; 5251 lei; 2895 lei; 2895 lei; şi sumele reprezentând
accesorii ale acestor debite, respectiv 3436,68 lei; 2438, 01 lei; 1887,51 lei; 1242,72 lei; 630,15 lei.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat recurs Primarul Municipiului C.
şi de pârâtul Municipiul C., solicitând casarea în totalitate a hotărârii primei instanţe cu consecinţa
respingerii acţiunii ca nefondată.
Sentinţa nr. 764/12.11.2020 a Tribunalului Suceava a fost dată cu aplicarea greşită a
normelor de drept material în materie, în sensul că, admiţând acţiunea, instanţa de fond a eludat total
pe de o parte dispoziţiile art. 495 Cod Fiscal, iar pe de altă parte dispoziţiile legale referitoare la
aplicarea prevederilor art. 459 Cod Fiscal.
În condiţiile în care reclamanţii intimaţi timp de 5 ani nu au manifestat interes în
determinarea caracterului rezidenţial/nerezidenţial al imobilului deţinut, organul fiscal a stabilit
sarcina fiscală în baza înscrisurilor existente la dosarul fiscal, respectiv autorizaţia de construire şi
procesul verbal de la recepţia construcţiei, ambele înscrisuri dovedind caracterul mixt al imobilului
declarat. Dispoziţiile legale coroborate cu înscrisurile care au stat la baza impunerii contrazic total
reţinerea instanţei de fond având ca obiect excesul de putere.
Astfel, legiuitorul a prevăzut expres la pct. 5 alin. 4 din HG nr. 1/2016 privind Normele
Metodologice de aplicare ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal că „Clădirile în care nu se
desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale sau nerezidenţiale în funcţie de destinaţia
care reiese din autorizaţia de construire.”
Trebuie observat că în autorizaţia de construire nr. 1068/2005 caracterul mixt al autorizat
este expre înscris, specificându-se că se autorizează „locuinţă cu spaţiu prestări servirii”. Potrivit
doctrinei, există exces de putere în situaţia în care administraţia are recunoscut un drept de apreciere
şi depăşeşte limitele acestui drept, aducând atingere drepturilor subiective ale cetăţenilor.
Libertatea de apreciere în activitatea administraţiei publice, care se materializează în
conceptul de oportunitate a actelor administrative, nu poate fi înţeleasă în afara prevederii legii.
Excesul de putere reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Constituţie, care instituie
supremaţia legii. Ori, impunerea realizată de organul fiscal a fost realizată cu respectarea
dispoziţiilor legale în materie, respectiv pct. 5 alin. 4 din HG nr. 1/2016 privind Normele
Metodologice de aplicare ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
În plus, potrivit dispoziţiilor din Codul Fiscal, orice proprietar are obligaţia declarării
bunului deţinut în vederea impozitării sale. Subliniază că a depus la dosar declaraţia de impunere
completată şi semnată de reclamanţi, înregistrată la data de 29.05.2008 în care apare suprafaţa de
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103,84 mp declaraţi de reclamanţi cu altă destinaţie. Este singura declaraţie de impunere a
reclamanţilor care are ca anexe Autorizaţia de construire nr. 1068/2005 şi Procesul verbal de
recepţie a construcţiei, ambele certificând destinaţia mixtă a imobilului.
Începând cu anul 2016 reclamanţii aveau obligaţia depunerii la organul fiscal a Declaraţiei
fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădire cu destinaţie mixtă. Contribuabilii nu au depus
această declaraţie astfel încât, în aceste condiţii, pentru perioada 2016-2020 impozitul a fost stabilit
în baza prevederilor art. 459 Cod Fiscal. În concret, în baza alin. 1 din acest articol, impozitul a fost
stabilit astfel: pentru spaţiul de prestări servicii în suprafaţă de 113,8 mp situat la parterul clădirii
impozitul a fost stabilit, în conformitate cu prevederile art. 458 alin. 4 Cod Fiscal, prin aplicarea
cotei de impozitare de 2% asupra valorii de impozitare a clădirii; pentru spaţiile cu destinaţie
rezidenţială situate la subsol, etaj şi mansardă, impozitul a fost stabilit prin prisma dispoziţiilor art.
457 Cod Fiscal.
De asemenea, pentru neplata la termenul scadent a impozitului pe clădire datorat, au fost
stabilite în sarcina reclamantei majorări de întârziere în procent de 1% pe lună sau fracţiune de lună,
în baza prevederilor art. 183 din Codul de procedură Fiscală.
În drept, au fost invocate prevederile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod Procedură Civilă.
Intimaţii reclamanţi A. şi B. au depus la dosar întâmpinare prin care au solicitat respingerea
recursului ca nefondat, hotărârea primei instanţe fiind legală şi temeinică.
În înţelesul art. 453 lit. e) din Codul fiscal, în categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse
acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de
cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum
şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria
clădirilor rezidenţiale.
Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale.
Clădirile sau spaţiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare şi puncte de lucru se
consideră că sunt folosite în scop nerezidenţial.
Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale sau
nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
De exemplu, sunt clădiri nerezidenţiale: o clădire de birouri, un magazin, o fabrică, o clădire
unde se desfăşoară activitate de asigurare, un spital, o şcoală, un hotel.
În înţelesul art. 453 lit. f), clădirile rezidenţiale sunt clădiri folosite pentru locuit, alcătuite
din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac cerinţele
de locuit ale unei persoane sau familii şi care nu sunt folosite pentru desfăşurarea unor activităţi
economice.
Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale dacă aceasta
este destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
Pentru încadrarea în una dintre categoriile de la art. 453 lit. d) -f) din Codul fiscal, se are în
vedere destinaţia finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate de alte persoane
decât proprietarii lor, precum şi modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilităţile. Proprietarii
clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale orice document din care reiese destinaţia clădirii, precum:

393

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele documente
justificative.
Au arătat reclamanţii că nu au declarat ulterior anului 2009 că imobilul ar fi utilizat în regim
mixt.
Dimpotrivă, raportat la destinaţia sa reală (exclusiv clădire rezidenţială din anul 2009 până
în prezent), au achitat impozit pe clădiri potrivit dispoziţiilor legale fiscale care reglementează
situaţia clădirilor rezidenţiale.
Nu are relevanţă destinaţia scriptică, din acte, sub aspectul stabilirii regimului fiscal al unei
clădiri, ci folosinţa sa efectivă, respectiv destinaţia finală, potrivit manifestării de voinţă
neîndoielnice a proprietarului clădirii, în speţă cuprinsă într-o declaraţie pe propria răspundere.
Cât timp pentru încadrarea în una dintre categoriile de la art. 453 lit. d) -f) din Codul fiscal
se au în vedere destinaţia finală a clădirii şi modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilităţile, cât
timp prin destinaţie finală se înţelege modul în care o clădire este folosită efectiv de utilizatorul
final, cât timp impozitul pe clădiri se stabileşte în funcţie de destinaţia finală a clădirii, care poate fi
rezidenţială, nerezidenţială sau mixtă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a contribuabilului,
potrivit declaraţiei date destinaţia finală fiind rezidenţială de la chiar data finalizării construcţiei,
prin această declaraţie fiind, practic, modificată destinaţia preconizată a clădirii, cât timp clădirea
nu a fost vreodată folosită pentru vreo activitate economică, dovadă şi certificatul eliberat de ORCT,
cât timp facturile de utilităţi privesc cheltuieli pe persoană fizică, cât timp organul fiscal nu a
investigat pe bază de constatări proprii situaţia de fapt (art. 65 C.pr.fisc. reglementând mijlocul de
probă al constatării la faţa locului), rezumându-se la a se raporta la menţiunile AC, care nu sunt
concordante cu destinaţia reală şi efectivă a imobilului şi care au şi fost infirmate pe propria noastră
răspundere prin declaraţia dată de reclamanţi ca şi utilizatori finali ai clădirii, în acord şi cu
jurisprudenţa în materie-Dosar 3678/117/2018, Decizia 1057/2019 din 11.09.2019 a Curţii de Apel
Cluj, corect s-a dispus admiterea acţiunii.
Au arătat că trebuie avute în vedere şi dispoziţiile Codului de procedură fiscală, art. 6 alin.
1: Organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin,
relevanţa stărilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege şi să adopte
soluţia întemeiată pe prevederile legale, precum şi pe constatări complete asupra tuturor
împrejurărilor edificatoare în cauză raportat la momentul luării unei decizii, respectiv art. 73 alin. 2
- Organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe bază de probe sau
constatări proprii.
În drept, au fost invocate prevederile art. 205, 208, 490 alin. 2, 471 indice 1, alin. 3 C.pr.civ.,
art. 453 C.pr.civ.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi motivelor
de recurs invocate, Curtea reţine următoarele:
Recurentul Municipiul C. - primarul mun. C. a criticat sentința Tribunalului Suceava, arătând că
instanța de fond a soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de drept
material. Astfel, arată recurentul, în mod greşit a apreciat prima instanţă că destinaţia imobilului
nefiind una comercială, impozitul nu a fost stabilit corespunzător, cât timp destinaţia imobilului este
una mixtă potrivit autorizaţiei de construcţie nr. 1068 din 23.09.2005 şi procesului – verbal de
recepţie, iar destinaţia rezidenţială a imobilului fiind declarată de către reclamanţi abia în iunie 2020.
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Arată că anterior aceştia nu au manifestat interes în determinarea caracterului
rezidenţial/nerezidenţial al edificiului, dimpotrivă, în singura declaraţie de impunere depusă de
aceştia la 29.05.2008, imobilul apare cu suprafaţa de 103,84 mp declaraţi de reclamanţi cu altă
destinaţie. Arată că nu a existat un exces de putere în ce o priveşte, ci s-a făcut aplicarea dispoziţiilor
legale astfel cum acestea dispun, lipsiţi de diligenţă fiind însă reclamanţii.
Analizând criticile formulate, Curtea apreciază că acestea sunt întemeiate, şi că prima instanţă nu a
dat o interpretare corectă textelor legale incidente.
Reţine curtea în prezenta analiză că, aşa cum s-a arătat concordant de către ambele părţi, reclamanţii
– intimaţi din prezenta cauză sunt proprietarii unei construcţii care, potrivit autorizaţiei de
construcţie nr. 1068 din 23.09.2005 şi procesului – verbal de recepţie din 5.05.2008 aferent este o
clădire cu destinaţie mixtă, cu spaţiu pentru prestări servicii – salon frizerie/coafură la parter. În
prezenta cauză reclamanţii critică stabilirea valorii impozitului pentru clădirea în cauză astfel cum
s-a făcut prin decizia de impunere emisă de către recurentă - prin raportarea la clădire cu destinaţie
mixtă, argumentând că stabilirea impozitului are a se face, potrivit dispoziţiilor legale, ca şi clădire
rezidenţială ţinându-se cont exclusiv de destinaţia finală a clădirii – în speţă casă de locuit, şi fiind
indiferentă destinaţia scriptică diferită a acesteia şi conduita reclamanţilor în privinţa îndeplinirii
obligaţiilor fiscale ce le incumbă.
Curtea reţine în primul rând că, potrivit art. 455 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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, iar, potrivit art. 457, 458 şi 459
C.fisc, impozitul se datorează diferit după cum este vorba despre o clădire rezidenţială,
nerezidenţială sau cu destinaţie mixtă, cele trei texte legale prevăzând modalitatea de calcul în
funcţie de acest criteriu.
În ce priveşte definirea şi modalitatea de definire, în vederea stabilirii impozitului, a clasificării
clădirii, aceasta este dată de art. 453 C.fisc.:.. d) clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în
scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este
rezidenţială; f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite
pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale
unei persoane sau familii.
De asemeni, dispoziţii relevante se găsesc şi în cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a
Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016: 4. (1) În înțelesul art. 453 lit. d) din Codul fiscal,
clădirea cu destinație mixtă este o clădire care are suprafețe folosite în scop rezidențial, identificate
similar criteriilor de la pct. 6, respectiv suprafețe care sunt folosite în scop nerezidențial identificate
similar criteriilor de la pct.5; 5. (1) În înțelesul art. 453 lit. e) din Codul fiscal, în categoria
clădirilor nerezidențiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activități administrative,
de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educație, financiar-bancare, industriale, de
sănătate, sociale, sportive, turistice, precum și activități similare, indiferent de utilizare și/sau
denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidențiale...(4) Clădirile în care nu se
desfășoară nici o activitate sunt considerate rezidențiale sau nerezidențiale în funcție de
destinația care reiese din autorizația de construire. 6. (1) În înțelesul art. 453 lit. f), clădirile
rezidențiale sunt clădiri folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu
dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau
familii și care nu sunt folosite pentru desfășurarea unor activități economice.(2) Clădirile în care
nu se desfășoară nici o activitate sunt considerate rezidențiale dacă aceasta este destinația care
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reiese din autorizația de construire. 7. Pentru încadrarea în una dintre categoriile de la art. 453
lit. d)-f) din Codul fiscal, se are în vedere destinația finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care
acestea sunt utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, precum și modul de înregistrare a
cheltuielilor cu utilitățile. Proprietarii clădirilor vor anexa la declarațiile fiscale orice document
din care reiese destinația clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat,
autorizații de construire și orice altele documente justificative. ...16. Impozitul pe clădiri și taxa
pe clădiri se stabilesc în funcție de destinația finală a clădirii, care poate fi rezidențială,
nerezidențială sau mixtă, pe baza declarației pe propria răspundere a contribuabilului, și se
calculează în conformitate cu prevederile art. 457-460 din Codul fiscal.
Reţine curtea, în interpretarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate că, dacă este adevărat că,
pentru stabilirea impozitului pe clădire, conceptul legiuitorului este acela de a se ţine cont de
destinaţia finală a clădirii, nu mai puţin însă, dispoziţiile legale mai sus citate conţin şi prevederi
procedurale relativ la modalitatea în care o astfel de destinaţie este determinată: se arată astfel la
pct. 11 din Norme că destinaţia finală este cea indicată de contribuabil prin declaraţia sa pe proprie
răspundere, se arată de asemeni la pct. 7 teza a doua din Norme că proprietarii clădirilor vor anexa
la declaraţiile fiscale orice document din care reiese destinaţia clădirii. Este astfel de conchis că,
dacă este adevărat că destinaţia finală a clădirii prevalează în stabilirea regimului clădirii, nu mai
puţin însă, în stabilirea acestui regim, contribuabililor le revin o serie de obligaţii în acest sens.
Mai mult decât atât, astfel cum s-a arătat anterior, în absenţa conduitei contribuabililor în sensul
unei declarări corespunzătoare şi actuale a destinaţiei imobilului, legea conferă putere probatorie
unor înscrisuri relevante privind clădirea, precum autorizaţia de construcţie, stabilind expres că: pct.
5 (4) clădirile în care nu se desfășoară nici o activitate sunt considerate rezidențiale sau
nerezidențiale în funcție de destinația care reiese din autorizația de construire; sau pct. 6 (2):
clădirile în care nu se desfășoară nici o activitate sunt considerate rezidențiale dacă aceasta este
destinația care reiese din autorizația de construire.
Or, în cauză, reclamanţii - intimaţi nu au procedat în mod corespunzător, dimpotrivă, potrivit celor
arătate de recurent şi necriticate de reclamanţi singura declaraţie de impunere depusă de aceştia la
organul fiscal este cea din 29.05.2008, în care imobilul apare cu o suprafaţa declarată de reclamanţi
a fi cu altă destinaţie. Reclamanţii nu au depus o altă declaraţie pe proprie răspundere privind o nouă
destinaţie a imobilului decât la 23.06.2020, după emiterea deciziei de impunere a cărei anulare se
solicită.
Mai mult decât atât, destinaţia susţinută de autorizaţia de construcţie nr. 1068 din 23.09.2005 şi
procesul-verbal de recepţie din 5.05.2008 aferent este cea de clădire cu destinaţie mixtă, astfel în
absenţa oricăror diligenţe ale reclamanţilor de a declara schimbarea destinaţiei, organul fiscal fiind
nevoit să dea eficenţă dispoziţiilor legale, reflectând situaţia ce rezultă din înscrisurile depuse.
Nu este astfel pertinentă şi justă interpretarea primei instanţe că organul fiscal avea obligaţia, în
vederea stabilirii deciziei de impozitare în condiţiile date, de a verifica prin toate mijloacele,
efectuarea unei activităţi comerciale în acea clădire, o atare interpretare a obligaţiilor ce incumbă
organului fiscal fiind excesivă şi disproporţionată, şi nesusţinută de dispoziţiile legale mai sus
menţionate. A admite că în cazul de faţă organul avea atari obligaţii, înseamnă a se considera, pentru
identitate de raţiune, că organul fiscal are obligaţia de a proceda în toate cazurile şi în contra
evidenţelor scriptice deţinute şi depuse chiar de reclamanţi, la verificarea prin probe contrare a
tuturor situaţiilor de fapt, suplinind de fapt lipsa de diligenţă a contribuabilului în îndeplinirea
propriilor obligaţii, ceea ce nu poate fi o interpretare rezonabilă. Dacă este adevărat că organul fiscal
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trebuie să manifeste rol activ în îndeplinirea obligaţiilor sale, principiu consacrat de altfel de art. 7
Cpr.fisc., nu mai puţin însă în cursul procedurilor fiscale şi contribuabililor le revin o serie de
obligaţii pe care trebuie să şi le îndeplinească corespunzător, astfel cum se arată în art. 12 Cpr.fisc
(contribuabilul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile şi să îşi exercite drepturile potrivit scopului
în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi să declarare corect datele şi informaţiile privitoare
la obligaţiile fiscale datorate), astfel că rolul activ al organului fiscal încetează acolo unde începe
obligaţia contribuabilului, şi nu poate fi interpretat pentru a suplini tocmai lipsa de diligenţă a
acestuia.
Drept consecinţă, apreciază curtea că nu există în cauză şi nu se poate imputa organului fiscal,
exercitarea în mod abuziv a puterii de apreciere în emiterea actului fiscal, dimpotrivă, organul fiscal
făcând aplicarea dispoziţiilor legale şi dând eficienţa stabilită de lege înscrisurilor deţinute, astfel în
absenţa oricărei manifestări de diligenţă din partea reclamanţilor contribuabili, a procedat la
stabilirea impozitului prin observarea conţinutului autorizaţiei de construcţie, a procesului – verbal
de recepţie şi a ultimei declaraţii din 2008 depuse de către reclamanţi.
Curtea va menţine ca fiind justificată doar dispoziţia primei instanţe de anulare în parte a deciziei
de impunere pentru impozitul calculat şi stabilit pentru anul 2015, având în vedere că, potrivit
întâmpinării depuse la dosarul cauzei în primă instanţă, recurenta - pârâtă a recunoscut pretenţiile
reclamanţilor relativ la stabilirea impozitului pentru anul 2015, fiind de acord cu anularea în parte a
deciziei pentru acest an (arătând că a fundamentat greşit calcul pe legea nouă din 2016, pentru acel
an), putându-se vorbi, relativ la această parte, de o veritabilă achiesare parţială la pretenţiile
reclamanţilor, căreia instanţa este ţinută a-i da eficienţă potrivit art. 436 Cpc.
Pentru aceste motive, curtea, reţinând că în cauză hotărârea pronunțată de prima instanță este
nelegală în parte, existând motive de nelegalitate care să atragă casarea acesteia date de art. 488 alin.
8 Cpc, că astfel, cererea de recurs este întemeiată, urmează ca, în temeiul art. 496 Cpc să admită
recursul, să caseze în parte sentința recurată, și în rejudecare, să dispună respingerea acţiunii ca
nefondată în ce priveşte stabilirea impozitului prin decizia criticată pentru anul 2016 şi ulterior.
Curtea va menţine celelalte dispoziţii ale primei instanţe care nu sunt contrare prezentei decizii,
respectiv cele referitoare la soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii şi anularea deciziei în partea
privind stabilirea impozitului pentru clădirea în cauză pentru anul 2015, respectiv pentru sumele
5.207 lei şi 3436,68 lei debit principal şi accesoriu.

21. Act administrativ fiscal. Comunicarea actului potrivit art. 163 alin. 6 Cod procedură civilă
Conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 „Actul administrativ fiscal trebuie comunicat
contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabilului/ plătitorului fără
domiciliu fiscal în România, care şi-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în
situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică
împuternicitului sau curatorului, după caz. Totodată, art. 3 din aceeaşi lege prevede Unde prezentul
cod nu dispune, se aplică prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, republicat,
în măsura în care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autorităţi publice şi
contribuabili/plătitori”, iar potrivit dispoziţiilor art. 163 alin.(6) C.p.c., aplicabile în privinţa
oricărui alt act de procedură conform alin. (12), „Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori
reşedinţă sau, după caz, sediu, agentul îi va înmâna citaţia unei persoane majore din familie sau,
în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuieşte cu destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi
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primeşte corespondenţa”. Dispoziţiile legale generale privind comunicarea actelor de procedură
stabilesc posibilitatea primirii corespondenţei şi de către o persoană majoră din familie, mandat
de reprezentare fiind necesar numai în situaţia declarării domiciliului în afara ţării sau a intenţiei
exprimate potrivit dreptului comun.
(Decizia nr. 332 din 11.05.2021, dosar nr. 2139/40/2019*)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani în data de 18.11.2019, reclamantul A. – fost
administrator al SC B. SRL Botoşani, în contradictoriu cu pârâta D.R.G.F.P. – Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice, a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr. 10515/21.10.2019
privind soluţionarea contestaţiei şi, implicit, împotriva Deciziei de angajare a răspunderii solidare
nr. 3412/03/08/25.01.2017, ambele emise de D.G.R.F.P. -A.F.P., solicitând desfiinţarea Deciziei nr.
10515/21.10.2019 privind soluţionarea contestaţiei; obligarea intimatei la soluţionarea pe fond a
contestaţiei formulate împotriva Deciziei de angajare a răspunderii solidare nr.
3412/03/08/25.01.2017; obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 390 din 23 octombrie 2020 Tribunalul Botoşani - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantul A. – fost
administrator al SC B. SRL, în contradictoriu cu pârâta D.R.G.F.P.– Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamantul A. – fost administrator
al SC B. SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi apreciind că a fost dată cu aplicarea greşită a legii.
În motivare, arată că în fapt, prin Decizia nr. 3412/03/08/25.01.2017 emisă de D.G.F.P. A.F.P. s-a dispus angajarea răspunderii sale solidare în vederea realizării în tot a creanţelor datorate
de debitorul principal S.C. B. S.R.L., în limita sumei de 247.728 lei, apreciindu-se că, cu reacredinţă, nu a solicitat instanţei deschiderea procedurii insolvenţei şi a determinat neachitarea la
scadenţă a obligaţiilor fiscale declarate ale societăţii debitoare.
Decizia este nelegală şi nu i-a fost comunicată în mod procedural. A formulat contestaţie
împotriva actului administrativ-fiscal, iar prin Decizia nr. 10515/21.10.2019 intimata a respins-o ca
fiind nedepusă în termen.
Consideră că în mod greşit instanţa de fond nu a analizat termenul legal de contestaţie reglementat
de dispoziţiile legale în raport de procedura de comunicare a actelor administrativ-fiscale.
Făcând referire la disp. art. 270 alin. 1 Cod procedură fiscală, arată că în perioada octombrie 2016 iunie 2019 a fost plecat la muncă în străinătate, iar când a revenit, dorind să înfiinţeze P.F.A. (fiind
tâmplar de meserie) a constatat că este înscris în cazierul fiscal cu Decizia nr.
3412/03/08/25.01.2017 emisă de D.G.F.P. - A.F.P. prin care s-a dispus angajarea răspunderii
solidare cu S.C. B. S.R.L.
A solicitat în scris explicaţii privind această situaţie, iar instituţia l-a încunoştiinţat despre existenţa
deciziei atacate şi motivele care au stat la baza acesteia, precum şi despre faptul că pentru toate
înscrisurile comunicate la domiciliul procedura a fost semnată de primire de către mama acestuia.
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În data de 11.07.2019 a solicitat o copie a deciziei atacate, care i-a fost comunicată personal la
25.07.2019, împreună cu cazierul fiscal şi o copie a confirmării de primire pentru decizie.
Menţionează că nu s-a aflat în ţară în perioada susmenţionată, fiind plecat în străinătate pentru a
câştiga veniturile necesare plăţii datoriilor pe care atât acesta, cât şi societatea debitoare, le aveau la
diverşi creditori.
Din discuţiile purtate cu mama acestuia a rezultat că aceasta nu a primit niciun document în numele
său şi nici nu-şi recunoaşte semnătura de pe înscris.
Învederează că nu a avut cunoştinţă despre actul fiscal întocmit şi nu l-a putut contesta în termenul
comunicat de organul emitent.
Făcând referire la dispoziţiile art. 47 Cod procedură fiscală, precizează că procedura de comunicare
a Deciziei nr. 3412/03/08/25.01.2017 emisă de D.G.F.P. - A.F.P. nu a fost îndeplinită în mod legal
de către organul fiscal.
După cum se poate observa, textul legal face referire la „contribuabilul/plătitorul ori împuternicitul
sau curatorul acestora", nicidecum rude, prieteni sau orice persoană care este prezentă la domiciliul
declarat.
Chiar dacă angajatul Poştei Române în mod greşit a înmânat procedura unei persoane care nu se
identifică cu cele enumerate de textul legal, organul fiscal avea posibilitatea ca, verificând
confirmarea de primire la întoarcere, să observe viciul de procedură şi să dispună recomunicarea
deciziei prin celelalte modalităţi prevăzute de art. 47 Cod proc. fiscală.
Ori, în cauză nu s-a efectuat nici procedura de comunicare prin publicitate, nici cea prin afişare,
apreciindu-se drept corectă şi legală procedura de comunicare prin poştă cu confirmare de primire,
sub semnătura unei persoane care nu are calitate de a primi acte cu caracter fiscal.
Făcând referire la disp. art. 270 alin. 1 Cod procedură fiscală, consideră că, în cauză, nu poate fi
considerată drept legală procedura de comunicare în privinţa deciziei atacate din considerentele
expuse mai sus.
Făcând referire la disp. art. 75 Cod procedură fiscală, arată că, în speţă, atât timp cât există dispoziţii
speciale privind atât procedura de comunicare, cât şi procedura de contestare a actelor fiscale, nu se
aplică dispoziţiile Codului de procedură civilă care permit comunicarea actelor şi sub semnătura
„unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuieşte cu
destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa” (art. 163 Cod proc. civilă), tocmai
pentru că actele fiscale generează obligaţii pecuniare persoanelor debitoare, actele administrativfiscale reprezentând, în majoritatea lor, titluri executorii potrivit Codului de procedură fiscală.
Pentru aceste motive, solicită să se constate că data de la care trebuie calculat termenul de 45 de zile
este 25.07.2019 când i-a fost comunicată personal copia documentului fiscal atacat, contestaţia
nefiind tardivă.
Consideră că în mod greşit instanţa de fond a apreciat că semnătura de pe actele oficiale se aseamănă
cu cea aplicată pe confirmările de primire, atribuită mamei acestuia şi nu procedează la înscrierea
în fals, pe care avea obligaţia să o pună în discuţie după ce efectua verificarea de scripte.
A arătat prin contestaţie că în perioada octombrie 2016 - iunie 2019 a fost plecat la muncă în
străinătate, iar când a revenit, dorind să înfiinţeze P.F.A. a constatat că este înscris în cazierul fiscal

399

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

cu Decizia nr. 3412/03/08/25.01.2017 emisă de D.G.F.P. - A.F.P. prin care s-a dispus angajarea
răspunderii solidare cu S.C. B. S.R.L.
A solicitat în scris explicaţii privind această situaţie iar instituţia l-a încunoştiinţat despre existenţa
deciziei atacate şi motivele care au stat la baza acesteia, precum şi despre faptul că pentru toate
înscrisurile comunicate la domiciliul procedural au fost semnate de primire de către mama acestuia.
În data de 11.07.2019 a solicitat o copie a deciziei atacate, care i-a fost comunicată personal la
25.07.2019, împreună cu cazierul fiscal şi o copie a confirmării de primire pentru decizie.
Menţionează că nu s-a aflat în ţară în perioada susmenţionată, fiind plecat în străinătate pentru a
câştiga venituri necesare plăţii diverselor datorii pe care atât acesta cât şi societatea debitoare le
aveau la diverşi creditori.
Din discuţiile purtate cu mama acestuia a rezultat că aceasta nu a primit niciun document în numele
reclamantului şi nici nu-şi recunoaşte semnătura de pe înscrisul din 01.02.2017 (a se vedea, pentru
comparaţie, confirmarea de primire din 11.11.2016 depusă în copie de către intimată, unde se
observă că, deşi persoana care primeşte se consemnează a fi tot mama acestuia, semnătura este total
diferită).
Precizează că nu a avut cunoştinţă despre actul fiscal întocmit şi nu l-a putut contesta în termenul
comunicat de organul emitent. În acest context, a apreciat că semnătura de pe confirmarea de primire
la care face referire intimata, din 01.02.2017, nu aparţine mamei reclamantului, fiind semnată de o
altă persoană.
De aceea, a solicitat verificarea înscrisului susmenţionat şi efectuarea procedurii prev. de art. 302
Cod proc. civilă privind verificarea înscrisurilor contestate, asupra dovezii originale de comunicare
a Deciziei nr. 3412/03/08/25.01.2017 emisă de D.G.F.P. -A.F.P., iar pe cale de consecinţă efectuarea
unei adrese către A.F.P. pentru a se comunica la dosarul cauzei dovada originală de comunicare a
Deciziei nr. 3412/03/08/25.01.2017 emisă de D.G.F.P. - A.F.P. prin s-a dispus angajarea răspunderii
solidare, pentru a se verifica autenticitatea semnăturii de primire a acesteia (având în vedere
apărările formulate în contestaţie).
Astfel, pe lângă faptul că la dosar nu a fost ataşat originalul înscrisului contestat, instanţa de fond
nici nu a procedat la următoarea etapă, respectiv înscrierea în fals, pe care a antamat-o oral,
specificând clar că o va utiliza după ce instanţa de fond se va pronunţa după verificarea de scripte.
Ori, după ce s-au pus concluzii privind verificarea semnăturii de pe înscrisuri, instanţa de fond a
rămas în pronunţare şi pe fondul cauzei, fără a se pronunţa în legătură cu concluzia trasă după
verificarea de scripte şi fără a acorda un termen în vederea înscrierii în fals, iar semnătura atât de pe
confirmarea de primire cât şi de pe cupoanele de pensie chiar dacă ar părea că aparţin aceleiaşi
persoane, bănuieşte că aparţin factorului poştal şi nicidecum mamei acestuia.
Pentru aceste motive, apreciază că instanţa de fond nu a procedat legal în privinţa verificării
înscrisurilor şi semnăturii contestate, astfel încât soluţia de respingere pentru considerentele expuse
în hotărâre este nelegală.
Pe fond, apreciază că nu este răspunzător de crearea unei stări de insolvabilitate S.C. B. S.R.L. şi
nici nu recunoaşte o stare de insolvabilitate a societăţii în sens legal în situaţia expusă de organul
fiscal.
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Arată că în anul 2007 a fost numit în funcţia de administrator al S.C. B. S.R.L. la propunerea
numitului C. care era contabilul societăţii, acesta neputând deţine el însuşi funcţia întrucât se afla în
stare de incompatibilitate.
În fapt, societatea a fost administrată de către acesta, reclamantul acceptând funcţia de administrator
în schimbul promisiunii că se vor derula proiecte europene care să-l ajute în meseria de tâmplar. În
acest sens, printr-un proiect întocmit şi depus de către C. s-a achiziţionat o maşină de brichetat,
avansul în sumă de 170.000 lei fiind acordat prin F.A.D.R. (A.F.I.R.).
Permanent au existat neînţelegeri între reclamant şi C. întrucât acesta efectua tot felul de situaţii
contabile suspecte pe care i le dădea să le semneze, iar reclamantul nu era de acord, astfel încât nu
a mai administrat societatea, cu atât mai mult cu cât nici nu a apucat să se folosească de maşina de
brichetat întrucât susnumitul o închiria la diverşi agenţi economici sau persoane fizice.
În orice caz, de fiecare dată când a existat o situaţie periculoasă pentru societate, cum ar fi restanţe
la plata obligaţiilor fiscale sau la creditori, a efectuat demersuri pentru a beneficia de eşalonări,
facilităţi de plată sau alte operaţiuni, astfel încât în perioada 2011-2016 a făcut tot posibilul ca
societatea să poată continua activitatea - prin Decizia nr. 69303/ 03.07.2012 emisă de D.G.F.P. a
fost aprobată eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit O.U.G. nr. 29/2011, prelungită până
la 10.12.2014 când şi-a pierdut valabilitatea; de asemenea, a beneficiat şi de prev. O.U.G. nr.
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, prin Decizia nr. 43712/08.01.2016 emisă de
D.G.F.P. În privinţa relaţiilor cu clienţii societăţii, a încercat recuperarea debitelor sau redresarea
diverselor situaţii ivite prin intermediul instanţei de judecată - ds. nr. .../40/2016, nr. .../40/2013,
nr..../40/2019, nr. ../40/2018 ale Tribunalului Botoşani (ultimul fiind dosarul penal întocmit în urma
plângerii formulate de reclamant împotriva lui C. şi a altor persoane responsabile de declinul
societăţii).
De aceea, apreciază că nu a acţionat cu rea-credinţă în privinţa administrării societăţii şi nici nu a
existat o stare de insolvabilitate efectivă astfel cum a constatat organul fiscal în anul 2017.
În aceste condiţii, nu înţelege cum poate fi considerată insolvabilă o societate care înregistrează
datorii de 247.728 lei (suma înscrisă în decizia atacată) şi, totodată, să deţină între activele sale un
bun evaluat la suma de 351.000 lei, pentru care s-a instituit sechestru prin Procesul-verbal nr.
55708/23.05.2012 în favoarea organului fiscal şi pe care acesta putea să-l valorifice oricând.
Nu poate fi imputat administratorului societăţii sau altor persoane faptul că nu s-a reuşit de către
creditor vânzarea la licitaţie a bunului (ci neputinţei creditorului), cert fiind că acesta are o valoare
net mai mare decât cea a creanţelor înregistrate, contrar susţinerilor organului fiscal din decizia
atacată, nefiind întrunite, aşadar, disp. art. 265 al. (1) din Legea nr. 207/2015 privind constatarea
stării de insolvabilitate a societăţii debitoare.
Pe de altă parte, consideră că nu i se poate imputa nici faptul că nu a solicitat instanţei insolvenţa
ori reorganizarea judiciară, pe acelaşi principiu că, atât timp cât activul e mai mare valoric decât
pasivul, derulând şi un proiect european, societatea nu poate fi în incapacitate de plată, iar creditori
la momentul deschiderii procedurii de insolvenţa erau doar 2: A.N.A.F. şi A.F.I.R., care nu au
manifestat maximul de diligenţă în a valorifica prin procedurile de executare silită bunurile societăţii
pentru îndestularea creanţelor.
De asemenea, solicită să se aibă în vedere şi faptul că S.C. B. S.R.L. are drept debitor pe S.C. D.
S.R.L., care înregistrează o datorie în sumă de 300.000 lei, despre care D.G.F.P. cunoştea din anul
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2015 şi pentru care a instituit poprire asupra conturilor acesteia potrivit adreselor nr.
260815/26.08.2015. Aşadar, încă o posibilitate de recuperare a creanţelor bugetare de către
creditoarea D.G.F.P., pe lângă cea prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind înscrierea la masa credală
cu creanţele bugetare, iar faptul că nu s-a recuperat debitul fiscal prin procedurile de executare silită
nu poate constitui vina reclamantului, ci lipsa de diligenţă a creditoarei.
Arată că, prin întâmpinare, intimata a arătat că prin Decizia civilă nr. 210/ 21.06.2019 Curtea de
Apel Suceava a dispus obligarea reclamantului în solidar cu numita E. de a suporta din averea
proprie pasivul debitoarei SC „B." SRL, până la concurenţa sumei de 394.796,06 lei, sumele astfel
recuperate intrând în averea debitoarei şi acoperind pasivul stabilit în tabelul definitiv consolidat.
După cum se poate observa, creditorul principal, care a şi solicitat deschiderea procedurii insolvenţei
este A.N.A.F. - D.G.F.P., iar prin hotărârea susmenţionată a obţinut un titlu executoriu pentru
creanţa datorată prin intermediul procedurii de atragere a răspunderii.
În această situaţie, apare drept nelegală atragerea răspunderii solidare a administratorului pentru
acelaşi debit şi în cadrul procedurii instituite de Codul de procedură fiscală. Practic, ar însemna
obligarea reclamantului la plata aceluiaşi debit de două ori, prin două titluri executorii diferite, în
prezent fiind înscris în evidenţele instituţiei cu ambele sume rezultate din aplicarea celor două
proceduri fiscale.
În ceea ce priveşte datoria pe care S.C. B. S.R.L. o are de recuperat de la S.C. D. S.R.L., prin Decizia
civilă nr. 371/27.11.2019 Curtea de Apel Suceava a admis apelul reclamantei, a anulat sentinţa
atacată şi a reţinut cauza pentru rejudecare, respingând ca nefondat apelul incident declarat de
pârâtă, însă în contextual pandemiei de Covid19, acesta nu a fost judecat încă. Aşadar, o premisă
pentru recuperarea creanţei de 300.000 lei există, motivele instanţei de apel fiind clare.
În aceste condiţii, apreciază că nu sunt întrunite cerinţele prev. de art. 25 al. (1) lit. a) Cod proc.
fiscală privind atragerea răspunderii reclamantului în solidar cu S.C. B. S.R.L. în limita sumei de
247.728 lei.
Pentru aceste motive, în temeiul art. 496 Cod proc. civilă, solicită admiterea recursului, casarea
hotărârii atacate şi, în rejudecare, admiterea contestaţiei şi desfiinţarea Deciziei nr.
10515/21.10.2019 privind soluţionarea contestaţiei, obligarea intimatei la soluţionarea pe fond a
contestaţiei formulate împotriva Deciziei de angajare a răspunderii solidare nr.
3412/03/08/25.01.2017 şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.
În drept, invocă disp. art. 483 şi urm. Cod proc. civilă.
Prin întâmpinarea depusă la dosar pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice–
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice solicită respingerea recursului, menţinerea hotărârii
atacate ca temeinică şi legală, fiind dată cu aplicarea corectă a dispoziţiilor legale incidente în cauză.
În motivare, reiterând situaţia de fapt, precizează că instanţa de fond a analizat termenul legal de 45
de zile de depunere a contestaţiei administrative şi a reţinut în mod corect şi legal că decizia de
angajare a răspunderii a fost comunicată la domiciliul fiscal declarat, plicul fiind primit pe bază de
semnătură la data de 01.02.2017. În acest sens, la dosarul cauzei a fost depusă copia confirmării de
primire.
În ceea ce priveşte faptul că contestatorul nu se afla în ţară în perioada 2016 - 2019, arată că la
dosarul cauzei nu au fost depuse probe în acest sens, instanţa de fond analizând şi acest aspect,

402

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

precum şi faptul că reclamantul nu a dovedit că în acea perioadă nu ar fi mai avut acelaşi domiciliu
fiscal şi nu a făcut dovada desemnării unui împuternicit.
Aşadar, consideră că AJFP a procedat în mod legal atunci când a comunicat decizia de angajare a
răspunderii solidare, chiar şi din perspectiva reglementărilor din Codul civil care prevede că, dacă
destinatarul nu este găsit la domiciliu sau reşedinţa agentul însărcinat cu înmânarea va preda citaţia
unei persoane majore din familie.
Prin urmare, faptul că actul administrativ fiscal emis de către organul fiscal a fost înmânat mamei
reclamantului recurent este legal, fiind îndeplinite condiţiile privind comunicarea actelor
administrative.
De asemenea, precizează că în motivele de recurs reclamantul recurent a susţinut că semnătura de
pe confirmarea de primire nu este semnătura mamei sale, motiv pentru care şi la fondul cauzei au
fost solicitate documente de la Oficiul de Poştă documente din care rezultă că semnăturile executate
de mama acestuia pe mandatele poştale de pensie sunt similare cu cea de pe confirmarea de primire
a deciziei de angajare a răspunderii solidare.
Pe cale de consecinţă, demersurile făcute de reclamant la data de 09.09.2019 privind contestarea pe
cale administrativa a deciziei nr 3412/03/08/25.01.2017 a AJFP sunt făcute cu depăşirea termenului
de 45 de zile prevăzut de legislaţia fiscala, motiv pentru care Decizia nr. 10515/21.10.2019 a
DGRFP este temeinică şi legală.
Referitor la motivele invocate de reclamantul recurent pe fondul cauzei, arătă că debitoarea SC B.
SRL a fost declarată insolvabil cu bunuri şi venituri urmăribile a căror valoare este mai mică decât
obligaţiile fiscale prin procesul verbal de declarare a insolvabilităţii nr.2850/03/13 din 19.01.2017.
Obligaţiile fiscale restante ale debitoarei erau în sumă de 247.728 lei.
Potrivit site-ului ORC de pe lânga Tribunalul Botoşani, administratori ai societăţii comerciale
debitoare au fost A. şi E. care a avut şi calitatea de asociat unic al SC B. SRL.
Întrucât au fost îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, organul fiscal a
emis pe numele celor doi administratori deciziile de angajare a răspunderii solidare nr.
3412/03/09/25.01.2017 – E. şi decizia nr.3412/03/08/25.01.2017-A..
Având în vedere că nici această măsură nu a dus la plata obligaţiilor fiscale înregistrate de societate,
organul fiscal s-a adresat instanţei Tribunalului Botoşani şi a înregistrat pe rolul acesteia o cerere
introductivă pentru deschiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei SC B. SRL şi documentele
doveditoare privind situaţia fiscală a contribuabilului, în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr.85/2014. Dosarul a fost înregistrat la data de 03.02.2017 sub nr../40/2017.
Împotriva acestei cereri, societatea comercială a înregistrat în cadrul aceluiaşi dosar o contestaţie
prin care solicită instanţei respingerea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă.
Analizând lucrările dosarului, instanţa a pronunţat Sentinţa nr.101/15.03.2017, respingând
contestaţia formulata de SC B. SRL, a admis cererea organului fiscal şi a dispus deschiderea
procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei.
După perioada de observaţie prevăzută de Legea nr.85/2014, judecătorul sindic a admis cererea CII
G., a dispus intrarea în procedura simplificată de faliment a debitoarei, a dispus dizolvarea societăţii
debitoare şi a ridicării dreptului de administrare a domnului A., prin sentinţa nr. 167/28.07.2017.
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Totodată, creditoarea SC H. BANK SA a solicitat judecătorului sindic atragerea răspunderii
personale a foştilor administratori A. şi E., în conformitate cu dispoziţiile art.169 din Legea nr.
85/2014.
Prin sentinţa nr. 29/30.01.2019 judecătorul sindic a respins cererea formulată împotriva foştilor
administratori. Împotriva hotărârii judecătoreşti s-a declarat apel în termen legal şi la data de
21.06.2019 Curtea de Apel Suceava a admis acţiunea formulata de SC H. BANK SA şi a obligat, în
solidar, pârâţii A. şi E. să suporte din averea proprie pasivul debitoarei SC B. SRL până la
concurenţa sumei de 394.796 lei, potrivit tabelului definitiv de creanţe al debitoarei.
Face precizarea că tabelul creditorilor debitoarei SC B. SRL au fost înscrişi creditorii DGRFP prin
AJFP şi H. Bank SA, procedura de insolvenţă fiind o procedură colectivă.
În ceea ce priveşte susţinerile contestatorului potrivit cărora ar fi obligat să plătească acelaşi debit
de 2 ori, învederează că obligaţia stabilită de judecătorul sindic va fi achitată în conformitate cu
dispoziţiile art.174 din Legea nr.85/2014, potrivit tabelului în care sunt înscrişi toţi creditorii
debitoarei SC B. SRL în funcţie de rangul fiecărei creanţe.
În concluzie, solicită respingerea recursului declarat de A. din motivele arătate şi menţinerea
sentinţei civile nr. 390 din 23.10.2020 a Tribunalului Botoşani.
Analizând recursul, ale cărui motive se subsumează dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 5 şi 8 C.p.c.,
Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente:
Conform art. 47 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 „Actul administrativ fiscal trebuie comunicat
contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabilului/ plătitorului fără
domiciliu fiscal în România, care şi-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în
situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică
împuternicitului sau curatorului, după caz”.
Totodată, art. 3 din aceeaşi lege prevede „Unde prezentul cod nu dispune, se aplică prevederile
Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, republicat, în măsura în care acestea pot fi
aplicabile raporturilor dintre autorităţi publice şi contribuabili/plătitori”, iar potrivit dispoziţiilor
art. 163 alin. 6 C.p.c., aplicabile în privinţa oricărui alt act de procedură conform alin. 12, „Dacă
destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reşedinţă sau, după caz, sediu, agentul îi va înmâna citaţia
unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuieşte cu
destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa”.
În speţă, reclamantul-recurent nu a desemnat un împuternicit care să îl reprezinte în raporturile cu
organul fiscal, iar corespondenţa i-a fost adresată şi comunicată recomandat la domiciliul declarat,
fiind primită pe bază de semnătură la data de 01.02.2017 de către mama sa.
Contrar apărărilor formulate, dispoziţiile legale generale privind comunicarea actelor de procedură
stabilesc posibilitatea primirii corespondenţei şi de către o persoană majoră din familie, cum s-a şi
întâmplat, mandat de reprezentare fiind necesar numai în situaţia declarării domiciliului în afara ţării
sau a intenţiei exprimate potrivit dreptului comun.
Cum recurentul nu a optat pentru desemnarea unui împuternicit, rezultă că procedura de comunicare
pe numele şi la domiciliul său, finalizată prin primirea corespondenţei de către mama sa este
valabilă.
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În subsidiar, acesta a contestat primirea corespondenţei de către mamă, afirmând că nu a primit
comunicarea şi semnătura nu îi aparţine.
Or, fiind vorba de o procedură de comunicare efectuată prin poştă, menţiunea factorului poştal
privind calitatea primitorului şi faptul semnării în prezenţa sa, fac dovada până la înscrierea în fals,
procedură pe care reclamantul a ales să nu o urmeze, optând exclusiv pentru efectuarea verificării
de scripte prevăzute de art. 302 C.p.c.
Deoarece dovada de comunicare prin scrisoare recomandată nu a fost defăimată ca falsă în
procedura prevăzută la art. 305 – 307 C.p.c., rezultă că instanţa este ţinută de conţinutul său,
exercitarea căii administrative de atac la peste 2 ani de la comunicarea actului fiind evident tardivă.
În plus, nefiind vorba de un înscris nou, depus în recurs, procedura de înscriere în fals nu poate fi
urmată în acest stadiu procesual, între timp intervenind decăderea.
Faţă de cele ce preced, Curtea constată că recursul este nefondat, drept care, văzând prevederile art.
496 C.p.c., îl va respinge ca atare.

22. Achiziţii publice. Obligarea autorităţii contractante la clarificarea/remedierea documentaţiei
de atribuire.
Rezumat
Potrivit art. 155 al. 6 din Legea nr. 98/2016 specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor
operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect
introducerea unor obstacole nejustificate faţă de asigurarea unei concurențe efective între
operatorii economici.
Art. 156 al. 2 din același act normativ stipulează că, cu excepţia cazului în care acest lucru este
justificat de obiectul contractului, specificaţiile tehnice nu precizează un anumit producător, o
anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de
un anumit operator economic şi nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
producţie specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici
sau produse.
Deși autoritatea contractantă susține că cerința în discuție, pe care ea a stabilit-o, este necesară
întrucât sticla are o rezistență mai mare la UV, o rezistență mai bună în timp și un flux luminos mai
bun, nu prezintă dovezi concrete în acest sens. Aceste dovezi erau cu atât mai necesare cu cât există
o serie de producători care folosesc policarbonatul în locul sticlei iar pe de altă parte acest material
are o duritate mult mai mare decât a sticlei, este transparent, rezistent la razele UV (ca opțiune de
fabricație) și mai uşor decât sticla. Autoritatea contractantă, în stabilirea acestei cerințe și
justificarea ei s-a limitat la simple afirmații, fără a face trimitere la unele standarde concrete
referitoare la rezistența la UV ori la gradul de transparență, standarde pe care policarbonatul nu
le-ar atinge.
(Decizia nr. 549 din 14 iulie 2021, Dosar nr. 465/39/2021)
Hotărârea:
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 01.07.2021 şi înregistrată sub numărul
465/39/2021, petenta A prin administrator, în contradictoriu cu intimatul B, a formulat plângere
405

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

împotriva Deciziei CNSC nr. 1213/C5/956/09.06.2021 pe care o consideră parţial nelegală şi
netemeinică, solicitând admiterea prezentei plângeri, desfiinţarea parţială a deciziei anterior
menţionate, implicit admiterea totală a contestaţiei formulate de aceasta. De asemenea, solicită
suspendarea procedurii până la soluţionarea definitivă a cauzei, în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea
nr. 101 / 2016.
În motivare, se arată că, în data de 14.04.2021 a fost publicat în SICAP Anunţul de participare
simplificat nr. SCN1084547/14.04.2021 având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie publică
- Execuţie lucrări pentru investiția „Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Suharau,
judeţul Botoşani” - Cod CPV 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev. 2) procedură simplificată - online. Valoarea estimată a achiziţiei este de 860.293 lei, fără TVA.
Arată că voia să participe în cadrul acestei proceduri, însă a observat faptul că din documentaţia
pusă la dispoziţie de autoritate rezultă nenumărate cerinţe care încalcă dispoziţiile legale, motiv
pentru care a formulat contestaţie. În urma contestaţiei, CNSC a admis o parte din critici, cele
respinse făcând obiectul actualei plângeri.
Menţionează faptul că decizia CNSC aferentă prezentei plângeri i-a fost comunicată în data de
16.06.2021, prin urmare se află în termenul legal de formulare a plângerii, respectiv în ultima zi.
Asupra temeiniciei cererii de suspendare a procedurii, petenta precizează că potrivit art. 22 alin. (1)
din Legea nr. 101 / 2016, „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, la
cererea persoanei interesate, Consiliul poate să dispună prin încheiere, în termen de 3 zile de la
primirea cererii, măsura suspendării procedurii de atribuire sau aplicării oricărei decizii luate de
autoritatea contractantă, până la soluţionarea contestaţiei”
Totodată, potrivit art. 23 alin. (1), „Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în
considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese care ar putea fi lezate,
inclusiv asupra interesului public.”
Astfel cum deja a precizat, anunţul de participare ce face obiectul prezentei contestaţii a fost publicat
în SICAP în data de 14.04.2021, iar în prezent se află în apropierea termenului - limită pentru
primirea ofertelor. Ţinând cont de această dată - limită şi de eventualele consecinţe ale prezentei
contestaţii, consideră că se află în situaţia unui caz temeinic justificat de suspendare a procedurii,
fiind contestate de petentă o serie de aspecte nelegale referitoare la documentaţia de atribuire - astfel
cum le va prezenta în continuare. Se află în etapa de ofertare, iar cerinţele nelegale din documentaţia
autorităţii ar putea face imposibilă participarea sa la procedură, deci i-ar crea un prejudiciu, prin
urmare este necesară suspendarea procedurii de atribuire conform art. 22 din Legea 101/2016. De
asemenea, o lipsă a suspendării procedurii ar putea cauza prejudicii atât petentei cât şi altor potenţiali
participanți, în măsura în care după depunerea ofertelor ar interveni o admitere a acestei contestaţii,
deci şi modificări ulterioare ale documentaţiei în baza cărora s-ar întocmi ofertele. Toţi participanții
ar fi puși în situaţia în care ar avansa cheltuieli nejustificate şi efortul întregului personal cooptat
pentru întocmirea ofertelor ar fi inutil. Solicită să se dispună suspendarea procedurii până la
soluţionarea contestaţiei.
Asupra temeiniciei plângerii formulate, arată că se urmăreşte clarificarea/remedierea unor cerinţe
nelegale regăsite în documentaţia publicată de autoritate, respectiv reanalizarea anumitor critici din
contestaţie care au fost respinse de CNSC. Consideră că prin modalitatea de redactare a
documentaţiei s-au încălcat o serie de principii susţinute de legislaţia privind achiziţiile publice,
respectiv principiul tratamentului egal, al transparenței şi al proporţionalităţii, aspecte ce nu au fost
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avute în vedere de CNSC raportat la criticile ce urmează să fie explicate. Astfel, solicită obligarea
autorităţii contractante să revină şi să modifice specificaţiile tehnice din proiectul tehnic după cum
urmează:
Referitor la critica nr. 1 a), susţine în continuare această critică, prin raportare la gradul de protecţie
IP 67, care presupune protecţie la imersie temporală în apă, în cazul său vârful stâlpului unde este
montat aparatul de iluminat neaflându-se în apă. Conform standardului SR EN 60529 - Grade de
protecţie asigurate prin carcase, simbolul IP se referă la gradul în care echipamentele ce urmează a
fi achiziţionate (aparatele de iluminat) sunt protejate contra prafului şi apei. Concret, în ceea ce
priveşte IP 67, potrivit acestui SR EN anterior menţionat, se referă la echipament cu 100% protecţie
contra prafului şi protecţie împotriva scufundării temporare sub apă 30 min la 1 metru. Astfel, este
o cerinţă nejustificată şi disproporționată din punct de vedere tehnic.
Referitor la critica nr. 3, autoritatea trebuie să refacă documentaţia şi să renunțe la solicitarea din
fişa tehnică nr. 6 de a prezenta capturi/poze de ecran cu aplicaţia sistemului de telegestiune. Aceasta
trebuie să ia în considerare că aplicațiile, modul de funcţionare, documentaţia de producere, sunt
protejate de dreptul de proprietate intelectuală, fiecare producător având interesul de a-şi proteja
aplicațiile.
Aplicaţia sistemului de telegestiune şi echipamentele folosite sunt bunuri protejate şi pentru a
elimina orice risc de a fi copiate de către concurență trebuie indicat ca numai ofertantul clasat pe
locul 1 să prezinte capturi/poze de ecran cu aplicaţia sistemului de telegestiune şi alte specificații
tehnice care nu au nicio legătură cu funcţionarea sistemului în ansamblu. Prezentarea acestor capturi
de ecran înainte de a stabili câștigătorul ofertant face posibil ca restul ofertanților să cunoască
noutățile sistemului proiectat de ei.
Pe aceleaşi considerente, autoritatea trebuie să solicite doar ofertantului clasat pe locul 1 un cont
demo în aplicaţia de telegestiune ofertată pentru a putea fi verificate funcţiile aplicaţiei solicitate în
documentaţia de atribuire.
Referitor la critica nr. 5 autoritatea solicită în fişa tehnică nr. 6 ecran color tip TFT care se utilizează
în medii dure, aplicații industriale, în niciun caz într-o aplicație de telegestiune - aplicație care se
poate accesa de pe orice calculator, telefon mobil printr-un user şi parolă. Consideră că în această
situaţie nu este justificat acest ecran TFT, deci ar trebui eliminat.
Referitor la critica nr. 7, autoritatea contractantă trebuie să renunțe la standardele din fişa tehnică
nr. 6: SR EN 300 328, SR EN 301 489-1, SR EN 301 489-17, SR EN 61000, întrucât sunt standarde
pentru comunicații media şi nu pentru comunicațiile sistemului de telegestiune.
Referitor la critica nr. 8 b) în fişele tehnice ale aparatelor de iluminat 1, 2 şi 3, la punctul 1.11, subpunctul 3 se solicită eronat „Compartimentul optic echipat cu dispersor din sticlă clară, plană,
securizată.”
La aparatele de iluminat cu tehnologie LED, sticla nu are rol de dispersor. Sticla are rolul de a etanșa
compartimentul optic şi de a corespunde la testul de praf şi apă conform standardului SR EN
60529:1995. Noile tehnologii folosesc lentilele atât pentru dispersia luminii cât şi pentru dirijarea
pe suprafaţa care trebuie iluminată, respectiv calea de rulare - drum, alee pietonală, etc.
Sticla, care nu are rol de a dirija şi dispersa lumina, este o tehnologie veche apărută la începutul
iluminatului cu LED-uri. De aceea, în prezent, foarte mulţi producători au renunțat la folosirea
sticlei cu rol de etanșare, fiind înlocuită cu lentilă tip „multilens” prevăzută cu garnitură din cauciuc
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siliconic care asigură în acelaşi timp dispersia luminii conform cerinţelor de SR EN 13201-1:2015
pentru calea de rulare respectivă. Această lentilă este o structură monobloc din material plastic
transparent (uzual policarbonat tratat UV) care include toate lentilele asociate fiecărui LED. Fiind
din policarbonat, se asigură un grad de protecţie de IP 67 conform SR EN 60529:1995 şi rezistență
la impact de minim IK10 conform SR EN 62262:2004, toate aceste performanțe fiind superioare
soluţiei cu lentile şi geam din sticlă securizată şi tratată termic.
În plus, soluţia de compartiment optic formată din lentila „multilens” este mai eficientă din punct
de vedere optic deoarece se folosește tehnologia TIR (Total Internal Reflection), unde eficiența
optică este de peste 92%, spre deosebire de soluţia cu două compartimente optice, unde geamul din
sticlă securizată termic introduce pierderi de minim 10%, în funcţie de grosimea sticlei, din cauza
reflexiilor de la suprafaţa acesteia, astfel eficiența optică totală fiind de maxim 83%. Niciun aparat
de iluminat cu LED care folosește sticla transparentă tratată termic şi securizată comercializat în
România pentru iluminatul stradal nu rezistă la impact IK10. De asemenea, sticla nu asigură
dispersia luminii pe calea de rulare conform SR EN 13201.
Producătorii aparatelor de iluminat cu LED-uri folosesc în procesul de producere al acestora mai
multe tehnologii pentru protecţia compartimentului optic şi împotriva prafului şi al apei, respectiv
pentru rezistență la impact conform standardului SR EN 62262:2004. Dintre aceste tehnologii
indicăm policarbonatul transparent, respectiv cauciucul siliconic transparent, toate tratate UV.
Consideră că, în situaţia în care autoritatea solicită doar sticlă clară plană şi securizată cu rol
împotriva prafului şi al apei, o face strict pentru a restricționa accesul mai multor ofertanţi, astfel
încât un singur ofertant/producător să îndeplinească toate aceste caracteristici, ceilalţi ofertanţi
neavând posibilitatea să oferteze un produs cu caracteristici care corespund integral cerinţei şi ca
atare să fie descalificați din punct de vedere tehnic.
Faţă de cele de mai sus, solicită obligarea autorităţii să elimine această cerinţă eronată şi restrictivă
sau să dispună reformularea în sensul următor: „compartimentul optic să fie protejat cu sticlă,
policarbonat, cauciuc siliconic transparent sau alte materiale folosite ca dispersor în tehnologia
iluminatului cu LED-uri, toate tratate UV şi dispersorul de lumină să asigure o eficienţă de min.
92%, confecționat din policarbonat tratat UV, cauciuc siliconic transparent sau alte materiale
folosite ca dispersor în tehnologia iluminatului cu LED-uri.”
Referitor la critica nr. 9, autoritatea contractantă solicită în cadrul documentaţiei de atribuire - caiet
de sarcini şi proiect tehnic - un aparat de iluminat 60W echipat cu panou fotovoltaic. Acesta este
introdus pentru a putea restrânge participarea tuturor posibililor ofertanţi întrucât, conform Ghidului
de finanţare, acest aparat nu reprezintă o cheltuială eligibilă. Este clar că elaboratorul documentaţiei
a introdus acest aparat cu alte scopuri de cât cele juste, întrucât acesta, la calculul consumului de
energie electrică anual de la pagina 27 din proiectul tehnic a inclus şi consumul acestui aparat, care
fiind fotovoltaic, nu este alimentat de la rețea.
Situaţia expusă mai sus a fost reluată şi în fişa tehnică nr. 4, unde autoritatea solicită: „Aparat de
iluminat stradal tip all in one echipat cu panou fotovoltaic, acumulator, senzor de mişcare şi surse
LED 60W.” Noutatea şi diferenţa între proiectul tehnic şi fişa tehnică este dată de senzorul de
mişcare şi de acumulator. Acest aparat nu înlocuiește un aparat existent similar sau cu acelaşi funcţii.
În acelaşi timp, se observă că autoritatea contractantă nu este interesată de acest aparat de iluminat
cu panou fotovoltaic, acumulator, senzor de mişcare şi surse LED 60W, întrucât parametrii tehnici
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şi funcționali sunt cu mult sub parametrii celorlalte aparate de iluminat care fac obiectul programului
AFM.
Autoritatea trebuie să fie obligată renunțe la acest aparat de iluminat şi să-şi canalizeze eforturile
pentru a achiziționa aparate de o calitate foarte bună la un preţ competitiv şi care sunt eligibile
conform Ghidului de finanţare din cadrul programului.
În situaţia în care autoritatea nu renunţă la acest aparat de iluminat stradal tip all in one echipat cu
panou fotovoltaic, acumulator, senzor de mişcare şi surse LED 60W, aceasta trebuie să se gândească
cum va analiza situaţia privind valorile conform SR EN 13201/2016, întrucât aparatul nu este legat
la rețeaua de iluminat public, fiind alimentat de acumulator şi ce valori va analiza pentru auditul
energetic şi luminotehnic, document solicitat a fi elaborat conform cerinţelor din Ghidul AFM.
Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea plângerii împotriva Deciziei nr. 1213/C5/956 din
09.06.2021 pronunţată de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
A arătat că are cunoştinţă de cerinţele gradului de protecţie IP 67. De asemenea cunoaşte şi faptul
ca afirmaţia contestatarului este scoasă din context şi interpretată exagerat şi neloial, deoarece IP 67
nu presupune doar „vârful stâlpului unde este montat aparatul de iluminat nu se află în apă” ci şi
faptul că aparatele de iluminat din cauza uzurii normale (uzura normala nu este un element acoperit
de garanția echipamentelor), pe durata funcționării şi supunerii la intemperiile naturii, sunt afectate
de infiltrații ce duc la afectarea iremediabilă a corpului de iluminat.
Precizează că IP 67 nu presupune doar imersia temporară în apă, ci presupune şi expunerea corpului
de iluminat la umiditate excesivă într-o scurtă perioada de timp, aşa cum este cazul unor ploi
abundente şi rafale de vânt de peste 80 km ce proiectează apa de ploaie şi o poate infiltra în interiorul
aparatului de iluminat. Solicitarea IP 67 asigură achizitorul că investiția, de o valoarea importantă
pentru comunitatea locală, de peste 100 mii euro, va avea ca rezultat achiziția unor corpuri de
iluminat performante şi care îşi vor menţine caracteristicile tehnice pentru o perioada îndelungată
de timp.
Menţionează că întrebarea dacă cerinţa IP 67 este sau nu adecvată nevoilor achizitorului, a fost
analizată de către proiectantul de specialitate (la elaborarea SF/DALI a analizat şi măsurat
specificitatea zonei cu privire la ploi, vânt, condiţii meteorologice, praf, expunerea solară etc concluzionând ca IP 67 este o cerință ce acoperă nevoile specifice achizitorului), de către
finanțatorul investiției (care la aprobarea cererii de finanţare a verificat dacă obiectivele proiectului
cu privire la funcţionarea neîntreruptă pentru 5 ani, cu privire la economiile de energie şi asigurarea
unul flux luminos la parametrii proiectați, pot fi atinse şi obţinute în urma implementării investitei,
investiţie ce îşi propunea achiziția unei părți dintre lămpi cu IP 67), verificatorul autorizat de
proiecte (la momentul emiterii referatului de verificare a PTH), toţi ajungând la concluzia că cerinţa
IP 67 este necesară, oportună şi suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor investiționale.
Cu privire la critica 3, „Autoritatea trebuie să refacă documentaţia şi să renunțe la solicitarea din
fişa tehnică nr. 3 de a prezenta capturi /poze de ecran cu aplicaţia sistemului de telegestiune”
menţionează că solicitarea achizitorului de a prezenta capturi de ecran sau poze este legală, nu aduce
nici o afectare drepturilor ofertanților şi are scopul de a verifica realitatea funcţiilor aplicaţiei şi
corespondența dintre cerinţele aplicaţiei de telegestiune versus cerinţele fisei tehnice.
Invocarea afectării „drepturile de autor” şi a „drepturilor de proprietate intelectuală” nu are nici o
legătură cu situaţia de faţă în care s-au solicitat simple capturi de ecran după principalele funcțiuni
ale aplicaţiei. Achizitorul nu a solicitat codul, sursa programului, nu a solicitat algoritmii de
proiectare a aplicaţiei, ci doar simple capturi de ecran după interfața utilizatorului.
Orice persoană cu minime cunoştinţe in domeniu, ştie şi poate confirma faptul că orice aplicație
informatică are „o interfață a utilizatorului” care este publică si nu este supusă nici unui drept de
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autor. Cerinţa/critica este cu atât mai absurdă în contextul în care se invocă drepturile de autor şi
drepturile de proprietate intelectuală ca şi cum prin prezentarea capturilor de ecran după interfața
utilizatorului ar fi cerute de achizitor în scopul comercializării şi valorificării „dreptului”
proprietarului, şi nu în scopul de a verifica corespondenţa cu cerinţele tehnice minimale. O captură
de ecran sau poză după modulele aplicaţiei este similară şi comparabilă cu prezentarea unei poze a
unui produs sau a unei mostre a unui produs.
Cu privire la critica 5 „Autoritatea solicită în fişa tehnică nr. 6 ecran color tip TFT care se utilizează
în medii dure, aplicații industriale, în niciun caz într-o aplicație de telegestiune - aplicație care se
poate accesa de pe orice calculator, telefon mobil printr-un user şi parolă. Considerăm că în această
situaţie nu este justificat acest ecran TFT, deci ar trebui eliminat.”, precizează că fără nici o
justificare logică, contestatarul doreşte să convingă achizitorul să cumpere ceea ce are el de vânzare
şi nu ceea ce are achizitorul nevoie efectiv.
Solicitarea ecranului TFT (cu cerinţele specificate în fişa tehnică) este absolut necesară şi
justificabilă deoarece: în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare exploatarea sistemului de
iluminat public la nivelul localităţii este făcută prin intermediul unui „operator” ales în urma unui
proces de delegare a gestiunii. Toate bunurile ce fac obiectul sistemului de iluminat public (printre
care se număra şi ecranul TFT) sunt bunuri de retur - ce vor fi date în inventarul şi exploatarea
operatorului, iar acesta va exploata sistemul aşa cum crede de cuviință, în medii interne sau externe,
în condiţii vitrege, în funcţie de cum o impune situaţia. Astfel, solicitarea unui ecran TFT pentru
medii dure/industriale este o cerinţă absolut necesară. Sistemul de telegestiune va fi exploatat de
către personalul operatorului serviciului care nu întotdeauna beneficiază de cele mai prielnice
condiţii de lucru (intemperii, accidente, neatenție, proasta calificare, etc), impunerea unui ecran TFT
care sa fie rezistent nu este un moft, ci o necesitate.
Cu privire la critica 7, „Autoritatea contractantă trebuie să renunțe la standardele din fişa tehnică nr.
6: SR EN 300 328, SR EN 301 489-1, SR EN 301 489-17, SR EN 61000, întrucât sunt standarde
pentru comunicații media şi nu pentru comunicațiile sistemului de telegestiune”, arată că afirmaţia
contestatarului este nefundamentată şi contrară realităţii. Chiar contestatarul recunoaște că cerințele
criticate sunt „standard pentru comunicații multimedia” - ceea ce este foarte adevărat, deoarece
aplicaţia de telegestiune este o aplicație multimedia. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii
Române, o aplicație multimedia este „Ansamblu de tehnici (texte, imagini fixe sau animate, sunete,
grafică) care permit recepționarea, depozitarea, prezentarea si prelucrarea informaţiilor simultan si
interactiv” - adică exact ce este şi ce a solicitat să fie aplicaţia pentru telegesiunea întregului sistem
de iluminat public. La critica anterioară, nr. 4 - contestatarul solicită ca aplicaţia şi sistemul de
telegesiune să fie accesibile prin internet/telefon mobil, iar la critica nr. 5 (prezenta critică) solicită
exact contrariul, să fie statică, să nu prelucreze automat informaţii - ceea ce este complet lipsit de
logică. Pentru o mai bună înțelegere a contextului de către Consiliu, aplicaţia de telegestiune este o
aplicație multimedia şi are funcționalități specifice, precum: colectează în timp real informaţii ale
funcționării sistemului, prelucrează informaţiile colectate şi afișează rezultate utilizatorului, afișează
erorile în timp real ale sistemului, pune la dispoziţie grafice şi informaţii despre consumuri, pune
la dispoziţie instrumente şi funcționalități de intervenţie asupra punctelor de
consum/aprindere/dimare etc.
Toate aceste funcțiuni fac din aplicație să fie o aplicație multimedia, iar pentru ca achizitorul să se
asigure că ofertele sunt comparabile din punct de vedere al calităţii, viabilității şi siguranței în
exploatare - a solicitat să fie respectate cerinţele la „SR EN 300 328, SR EN 301 489-1, SR EN 301
489-17, SR EN 61000” care se referă special la aplicații multimedia.
Cu privire la critica 8 b), „în fişele tehnice ale aparatelor de iluminat 1, 2 şi 3, la punctul 1.11, subpunctul 3 se solicită eronat „Compartimentul optic echipat cu dispersor din sticlă clară, plană,
securizată”, menţionează că, de fapt, în rezumat, contestatarul doreşte să se elimine cerinţa ca
aparatul de iluminat să aibă dispersor din „sticlă clară, plană, securiza” şi să o înlocuiască cu unul
din „policarbonat”.
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Toată expunerea de motive este lipsită de argumente care să justifice critica, care să arate de ce este
afectată concurenţa, sau de ce caracteristicele tehnice criticate sunt ilegale. În realitate, contestatarul
încearcă (din nou) să convingă achizitorul să cumpere ceea ce are el disponibil şi nu ceea ce are
achizitorul nevoie şi situaţia o impune.
Fără nici o cunoştinţa tehnică, ci doar ca un simplu observator al unei realități, este uşor de înţeles
că un corp de iluminat cu dispersor din sticlă clară are o eficienţă ridicată (din punct de vedere al
fluxului luminotehnic), asigură o economie mult mai mare de energie consumată în asigurarea
iluminării comparativ cu unul din „policarbonat”.
Este de notorietate faptul că toate corpurile cu dispersor de policarbonat sunt mai ieftine, sunt din
categoria celor „de generație veche”, iar policarbonatul este un material caracterizat de îmbătrânirea
din cauza razelor UV, este casant şi îşi pierde proprietățile de transparenţă în foarte scurt timp de la
darea în folosinţă. Comparativ, dispersoarele din sticlă clară, plan şi securizată, au calități net
superioare celor din policarbonat, au o durată de exploatare mult mai mare în ceea ce priveşte
păstrarea caracteristicilor de transparenţă şi transfer a fluxului luminos.
În lipsa unor motive reale pe care să îşi fundamenteze critica şi pe baza cărora să demonstreze cum
îi sunt afectate drepturile de operator economic - acesta invocă argumente exagerate precum „în
situaţia în care autoritatea solicită doar sticlă clară plană şi securizată cu rol împotriva prafului şi al
apei, o face strict pentru a restricționa accesul mai multor ofertanţi, astfel încât un singur ofertant”.
Sticla clară, plană (fără striații şi modele) este solicitată pentru asigurarea unui flux luminos
nedistorsionat, iar cerinţa să fie securizată este pentru a fi rezistentă la șocuri şi intemperii. Sticla
clară, plană şi securizată nu are nicio legătură cu „rolul împotriva prafului şi al apei”.
Într-un mediu nefavorabil, conţinând particule în suspensie, aşa cum sunt, în general, intravilanele
satelor rurale, lentila din policarbonat sau chiar dispersorul din materiale diverse (altele decât sticla)
suferă în timp un proces de sablare, automat fiind redus considerabil fluxul luminos emis de aparat,
făcându-l ineficient. Totodată, sticla (spre deosebire de alte materiale din policarbonat) nu
reacționează la razele ultraviolete, nu îşi schimbă culoarea, nu reduce eficienţa aparatului de
iluminat.
Impunerea unei cerinţe tehnice cu privire la calitatea şi funcțiunile logice ale corpului nu are nici o
legătură cu restricţionarea accesului operatorilor economici şi nici cu avantajarea „unui anumit
operator economic”, deoarece pe piață sunt zeci de produse şi producători care au corpuri cu
dispersor din sticlă (la o simplă căutare pe internet au fost identificate peste 93 de produse care
respectă cerinţa).
Cu privire la critica 9, „Autoritatea contractantă solicită în cadrul documentaţiei de atribuire - caiet
de sarcini şi proiect tehnic - un aparat de iluminat 60W echipat cu panou fotovoltaic. Acesta este
introdus pentru a putea restrânge participarea tuturor posibililor ofertanţi întrucât, conform Ghidului
de finanţare, acest aparat nu reprezintă o cheltuială eligibilă. Este clar că elaboratorul documentaţiei
a introdus acest aparat cu alte scopuri decât cele juste, întrucât acesta, la calculul consumului de
energie electrică anual de la pagina 27 din proiectul tehnic a inclus şi consumul acestui aparat care,
fiind fotovoltaic, nu este alimentat de la rețea.”, consideră că solicitarea să renunţe la achiziția
acestui aparat de iluminat este total nejustificată.
În dorința de a obliga achizitorul să cumpere ceea ce are el de vânzare, contestatarul şi-a arogat fără
drept calitatea de proiectant, de finanțator care a aprobat costurile eligibile, de verificator de proiecte
şi chiar şi calitatea de investitor care stabileşte nevoile Comunei pentru a satisface necesitățile
comunităţii - indicând imperativ la ce obiect al achiziţiei ar trebui să renunțe achizitorul.
Reiterează faptul că Achizitorul este singurul în măsură să îşi stabilească nevoile şi necesitățile
pentru care organizează procesul de achiziţie publică, iar ofertanții pot critica doar
cerinţele/condiţiile/situaţiile care le lezează interesele.
Analizând plângerea formulată, curtea a constatat că este întemeiată în parte, doar în ceea ce
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privește criticile referitoare la cerința din documentația de atribuire și fișa tehnică ce viza
„compartimentul optic echipat cu dispersor din sticlă clară, plană, securizată”. Prin urmare, decizia
CNSC a fost modificată numai în parte, relativ la această chestiune.
Referitor la aspectul învederat, curtea a reținut că prin impunerea cerinței, a specificației tehnice ca
dispozitivul să aibă compartiment optic echipat cu dispersor din sticlă clară, plană, securizată, s-a
îngrădit accesul egal la procedura de atribuire și s-a adus atingere concurenței.
Potrivit art. 155 al. 6 din Legea nr. 98/2016 specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor
operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect
introducerea unor obstacole nejustificate faţă de asigurarea unei concurențe efective între
operatorii economici.
Art. 156 al. 2 din același act normativ stipulează că, cu excepţia cazului în care acest lucru este
justificat de obiectul contractului, specificaţiile tehnice nu precizează un anumit producător, o
anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un
anumit operator economic şi nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie
specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau
produse.
Deși autoritatea contractantă susține că cerința în discuție, pe care ea a stabilit-o, este necesară
întrucât sticla are o rezistență mai mare la UV, o rezistență mai bună în timp și un flux luminos mai
bun, nu prezintă dovezi concrete în acest sens. Aceste dovezi erau cu atât mai necesare cu cât există
o serie de producători care folosesc policarbonatul în locul sticlei iar pe de altă parte acest material
are o duritate mult mai mare decât a sticlei, este transparent, rezistent la razele UV (ca opțiune de
fabricație) și mai uşor decât sticla. Autoritatea contractantă, în stabilirea acestei cerințe și justificarea
ei s-a limitat la simple afirmații, fără a face trimitere la unele standarde concrete referitoare la
rezistența la UV ori la gradul de transparență, standarde pe care policarbonatul nu le-ar atinge. De
asemenea nu a prezentat o minimă analiză comparativă între sticlă și policarbonat, referitoare la
claritate și transparență (fluxul luminos și numărul de lumeni), rezistența la UV, durata de viață. În
acest context, curtea a reţinut că autoritatea contractantă nu a adus dovezi concrete, suficient de
precise din care să rezulte că produsele construite din alt material decât sticla nu satisfac cerinţele
de performanță sau cerinţele funcționale stabilite de autoritatea contractantă. Curtea constată așadar
că din perspectiva motivării, pertinenței și credibilității, autoritatea contractantă nu a justificat
cerința în discuție în raport de circumstanțe obiective, aducând atingere accesului egal la procedura
de achiziție și principiilor concurenței.
Prin urmare, cerința, specificația tehnică, „compartiment optic echipat cu dispersor din
sticlă clară, plană, securizată”, are un caracter nelegal în măsura în care impune doar un material
din sticlă cu excluderea oricăror alte materiale, autoritatea contractantă urmând să procedeze la
modificarea cerinței și documentației de atribuire sub aspectul învederat.
Celelalte motive invocate de către contestator nu sunt întemeiate.
Referitor la criticile ce privesc gradul de protecție IP 67, curtea a reținut că achizitorul este singurul
în măsură și responsabil să stabilească care sunt cerințele tehnice ale bunurilor ce urmează a fi
achiziționate, bineînțeles sub rezerva neîngrădirii concurenței și accesului egal la procedura de
atribuire. În cauză nu s-a adus atingere acestor două principii în condițiile în care nu au fost aduse
de către contestator dovezi privind producerea unor dispozitive certificate IP 67 doar de către
anumiți ofertanți. Mai mult, intimatul a prezentat dovezi privind existența în oferta și cataloagele
publice ale contestatoarei a unor dispozitive cu gradul IP 67. Curtea este de acord cu afirmația
contestatoarei în sensul că dispozitivul nu va fi amplasat în apă însă gradul de protecție IP 67 nu
presupune un amplasament în apă ci o rezistență la imersiune în apă, la adâncimea de 1 m timp de
30 de minute. Acest grad de protecție nu se traduce întotdeauna, în fapt, prin existența imersiunii în
apă ci într-un grad de protecție superior contra infiltrărilor cu apă și contra prafului. În condițiile
în care orice sistem de etanșeizare este supus unei uzuri în timp iar fenomenele meteo pot fi extrem
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de severe, cu vânt puternic și ploi abundente în intervale scurte, gradul de protecție IP 67 nu face
decât să acorde o protecție mai eficientă, mai rezistentă în timp, fiind o cerință adecvată nevoilor
achizitorului, neavând un caracter disproporționat ori unul care îngrădește concurența ci unul care
urmărește achiziționarea unor produse de calitate, rezistente în timp.
Nu sunt întemeiate nici motivele privind solicitarea autorității contractante de a fi prezentate
capturi/poze de ecran cu aplicația sistemului de telegestiune. O astfel de cerință are menirea de a
verifica realitatea funcțiilor aplicației și corespondența dintre cerințele aplicației de telegestiune și
fișa tehnică. Nu s-a solicitat de către autoritatea contractantă codul, sursa ori algoritmii de proiectare
a aplicației. În aceste condiții nu se poate susține că s-ar încălca dreptul de proprietate intelectuală,
fiind în discuție doar capturi după interfața utilizatorului, nefiind divulgate date de substanță privind
aplicația.
Referitor la ecranul de tip TFT, contestatorul se limitează la o simplă afirmație, în sensul că acesta
s-ar utiliza doar în medii dure și aplicații industriale, nu într-o aplicație de telegestiune, fără a aduce
dezvoltări și argumente suplimentare, ori dovezi care să îi confirme susținerile. În lipsa altor
susțineri și argumente rămân valabile susținerile Consiliului în sensul că solicitarea ecranului tip
TFT este expresia necesității autorității contractante iar această necesitate sau oportunitatea
achiziționării unui produs de o anumită performanță precum și caracteristicile tehnice sunt stabilite
în funcție de nevoile obiective ale autorității contractante. De altfel aceasta a arătat că ecranul
urmează a fi folosit atât în medii interne cât și externe, fiind supus intemperiilor și accidentelor,
argumente necontestate de către petent. Referitor la criticile petentului, curtea a mai reținut că în
cauză Consiliul i-a răspuns acestuia în sensul că nu a indicat ce dispoziții legale ar fi fost încălcate.
Nici în prezenta plângere contestatorul nu indică în concret ce dispoziții legale ar fi fost încălcate.
Considerentele din contestație privind renunțarea la standardele SR EN 300 328, SR EN 301 4891, SR EN 301 489-17, SR EN 61000, nu pot fi reținute întrucât contestatorul se rezumă la o simplă
alegație în sensul că sunt standarde pentru comunicații media nu pentru comunicațiile sistemului de
telegestiune, fără a observa însă că ambele privesc mijloace de comunicații. Deși Consiliul i-a
răspuns contestatoarei în sensul că nu a indicat ce dispoziții legale au fost încălcate, nici în prezenta
plângere contestatoarea nu a adus precizări sub acest aspect.
Referitor la criticile privind un aparat de iluminat de 60W echipat cu panou fotovoltaic si
senzori de mișcare, curtea a apreciat, de asemenea, că nu sunt întemeiate. Eligibilitatea cheltuielilor
aferente acestui aparat este o chestiune care privește beneficiarul și finanțatorul nu ofertanții în
procedura de atribuire. Oricum și sub acest aspect contestatorul se limitează la o simplă alegație.
Stabilirea unor parametri funcționali și a unor caracteristici tehnice diferite ale acestui aparat, (flux
luminos, grad de protecţie, compartiment optic) față de celelalte aparate achiziționate nu constituie
un motiv de modificare a documentației de atribuire ori a fișelor tehnice întrucât nu aduce atingere
egalității ofertanților și nici concurenței. Dimpotrivă, se stabilesc nişte caracteristici tehnice
solicitate de către contestator cu privire la celelalte dispozitive, împrejurare din care rezultă că de
fapt contestarea sub aspectul învederat este mai mult una șicanatorie. De altfel autoritatea
contractantă a oferit explicații plauzibile și rezonabile privind solicitarea unor caracteristici diferite
pentru aparat, acestea fiind determinate de faptul că întreg aparatul este de fapt un ansamblu din
mai multe componente care nu puteau întruni fiecare în parte gradul de protecție IP 67, ci un grad
inferior dar care privește întreg ansamblul. Mai mult, s-a învederat că acest ansamblu e amplasat
într-o zonă ferită de intemperii. De asemenea, s-a arătat că nu s-a mai solicitat dispersor de sticlă
pentru că aceasta distorsionează imaginile de pe camera video. Cum aceste susțineri ale autorității
contractante nu pot fi înlăturate din perspectiva pertinenței și credibilității, nefiind aduse argumente
ori probe contrare, cerințele impuse de către aceasta cu privire la aparat sunt justificate.
Referitor la cererea de suspendare a procedurii de atribuire, având în vedere soluția pronunțată de
către curte, obligatorie pentru autoritatea contractantă, aceasta a rămas lipsită de obiect. Referitor la
cererea de anulare a procedurii de atribuire contestatoarea nu a adus critici concrete împotriva
argumentelor Consiliului astfel încât și curtea a reținut că fiind posibilă remedierea documentației

413

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava
de atribuire nu se impune anularea acesteia.

23. Cerere de intervenţie accesorie. Interesul în formularea cererii
Rezumat:
Potrivit art. 61 Cpc, oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părţile
originare. Intervenţia este principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte,
dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta. Intervenţia este accesorie, când sprijină
numai apărarea uneia dintre părţi. Rezultă aşadar că intervenţia voluntară poate fi de două feluri,
după cum terţul invocă un drept propriu sau apără drepturile uneia dintre părţi, şi de asemeni,
rezultă totodată că terţul trebuie să justifice întotdeauna un interes propriu, indiferent de felul
intervenţiei, interesul fiind de altfel o condiţie ce trebuie îndeplinită pentru exercitarea oricărei
forme concrete de manifestare a acţiunii civile. Potrivit art. 33 Cpc, interesul trebuie să fie
determinat, legitim, personal, născut şi actual. În literatura de specialitate, interesul a fost definit
ca folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare a acţiunea civilă, respectiv oricare dintre
formele procedurale ce intră în conţinutul acesteia.
Or, un atare interes există prin excelenţă pentru o cerere precum cea de intervenţie accesorie
formulată în cauză de recurenţii – intervenienţi: fiind concetăţeni cu reclamantul şi având
proprietatea lor în imediata proximitate a terenului cu privire la care se solicită eliberarea planului
urbanistic şi eliberarea autorizaţiei de construcţie, şi avansând în cererea formulată considerente
legate de afectarea traiului lor direct, prin construcţia ce se urmăreşte a se efectua şi activitatea ce
se urmăreşte a se desfăşura în acel imobil, recurenţii justifică prin excelenţă interesul formulării
cererii de intervenţie în sprijinul pârâţilor.
(Decizia nr. 562 din 13.09.2021, Dosar nr. 1296/86/2020)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secția de contencios administrativ și ficsal
reclamantul L.I., în contradictoriu cu pârâții Comuna X prin primar, Consiliul Local al Comunei X
şi Instituţia primarului Comunei X, a solicitat a se dispune:
- obligarea pârâţilor la soluţionarea cererii și emiterea actului administrativ în sensul aprobării
Planului urbanistic de Detaliu în vederea construirii unei vulcanizări cu spălătorie auto şi covoare,
uscător cu birou şi vestiar, reamenajare împrejmuire teren;
- eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru vulcanizare cu spălătorie auto şi covoare, uscător cu
birou şi vestiar, reamenajare împrejmuire teren, conform documentaţiei tehnice anexate.
La data de 09.11.2020 numiții O.C.V. și S.V. au formulat cerere privind intervenția accesorie în
prezenta cauză, cerere în sprijinul apărărilor pârâților solicitând a se dispune:
1. respingerea cererii de chemare în judecată formulată de reclamant, ca nefondată și
2. obligarea reclamantului la acoperirea tuturor cheltuielilor ocazionate cu procedura.
La data de 14.01.2021 reclamantul depune la dosar întâmpinare prin care solicită respingerea, în
principal ca inadmisibilă şi în subsidiar ca nefondată, a cererii de intervenţie accesorie formulată de
numiţii O.C.V. şi S.V., cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată.
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Prin încheierea de şedinţă din data de 28.01.2021, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fisca a respins cererea de intervenţie accesorie formulată de către numiții O.C.V. şi
S.V.
Prin sentinţa nr. 59 din data de 4.02.2021 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamantul L.I., în contradictoriu cu pârâţii Comuna X –
prin primar, Instituţia Primarului Comunei X şi Consiliul Local al Comunei X; a obligat pârâţii să
dispună spre aprobare Planul urbanistic de detaliu în vederea construirii unei vulcanizări cu
spălătorie auto şi covoare, uscător cu birou şi vestiar, reamenajarea împrejmuire teren la adresa
imobilului situat în sat X, comuna X, judeţul Suceava, strada Aviatorului, nr. 97, C.F. 47671; a
obligat Primarul comunei X, judeţul Suceava să dispună eliberarea pe numele reclamantului a
autorizaţiei de construcţie pentru imobilul de mai sus; a obligat pârâţii să plătească reclamantului
cheltuieli de judecată de 100 lei.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs numiţii O.C.V. şi S.V., apreciind că raţionamentul
instanţei de fond este eronat întrucât aceasta nu a analizat în concret înscrisurile depuse la dosar
precum şi susţinerile părţilor, soluţia dată cu privire la respingerea în pricipiu a cererii de intervenţie
accesorie ca inadmisibilă fiind nelegală raportat la prevederile art. 488 alin. 1 punctul 5 din Cod
procedură civilă, raportat la art. 61 şi 63 din Cod procedură civilă.
În cauza de faţă cererea de intervenţie formulată este o cerere accesorie sprijinind apărările
formulate de către pârâţii care au retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea
planului urbanistic de detaliu cu motivarea că în urma informării populaţiei cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism a fost înregistrată contestaţia
intervenienţilor cât şi a altor vecini a căror locuinţe se află vis-a-vis de DN 17 şi de obiectivul propus
pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie aparţinând reclamantului.
Cum prin art. 61 alin. 1 Cod procedură civilă legiuitorul specifică foarte clar că oricine are interes
poate interveni în procesul care se judecă între părţile originare, şi cum principalul motiv al
demersului juridic efectuat de către reclamant este tocmai contestaţia depusă de către intervenienţi
(şi de către alte persoane, vecini afectaţi direct de desfăşurarea activităţii reclamantului), soluţia
instanţei de respingere în principiu ca inadmisibilă a cererii de intervenţie pe motiv că nu justifică
un interes personal dincolo de cel manifestat în susţinerea apărărilor pârâtelor, este nelegală, fiind
dată cu încălcarea prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 5 şi 6 Cod procedură civilă.
Astfel, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii,
întrucât aceasta a respins în principiu o cerere de intervenţie pentru care interesul era mai mult decât
evident, derivând din însăşi cererea de chemare în judecată, fiind cauza introducerii prezentei
acţiuni.
Instanţa de judecată investită cu soluţionarea unei cereri de intervenţie în interes accesoriu
analizează de principiu admisibilitatea acesteia în raport de interesul pe care îl poate avea
intervenientul într-o acţiune promovată în instanţă.
Este clar că instanţa de fond nu a observat sau nu a ţinut cont de planul de situaţie de la dosar, care
reprezintă documentaţia depusă la C.N.A.I.R., respectiv planul de situaţie trafic, vizat spre
neschimbare, depus abia la data de 12.09.2019, cu puţin timp inainte de a depune documentaţia la
Primărie in vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie.
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Autorizaţia nr. 348 din 21.11.2019 emisă pe numele lui L.D. şi L.V. fost obţinută în perioada în care
se derulau etapele PUD-ului reclamantului, scopul obţinerii acesteia fiind acela de a înlătură ca şi
vecini limitrofi cu activitatea ce urmează a fi desfăşurată în cadrul spălătoriei, bazându-se pe faptul
că nu se va observa că parcela 47602 este implicată în ambele proiecte, odată ca şi cale de acees, iar
altă dată ca şi cale de ieşire.
Pe fond, în susţinerea motivelor de recurs ale pârâtelor a invocat şi încălcarea disp. art. 488 alin. 1
pct. 4 Cod procedură civilă, întrucât instanţa şi-a depăşir atribuţiile judecătoreşti, prin faptul că
nefăcând o analiză a documentelor din dosarul depus la Primăria comunei X a obligat primarul la
eliberarea autorzaţiei de construcţie. Pe de alta parte, consideră că în mod greşit a fost admis capătul
doi de cerere ca urmare a admiterii primului capăt de cerere, întrucât acesta nu era accesoriu primului
capăt de cerere. Instanţa putea, ca urmare a admiterii capătului unu de cerere, să oblige pârâţii la
emiterea actului administrativ ce rezultă din supunere spre aprobare a proiectului de Hotărâre a
PUD-ului şi nicidecum să oblige Primarul la emiterea autorizaţiei de construcţie.
Pe de altă parte, instanţa de fond a dat o hotărâre cu încălcarea disp. art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod
procedură civilă, întrucât aceasta a interpretat greşit normele de drept material. Analizând cerinţele
Legii 554/2004 nesoluţionarea unei cereri sau emiterea unui act administrative nelegal trebuie să
aibă ca temei încălcarea unor dispoziţii legale, ori în speţa de faţă, pârâtele au procedat cu
respectarea tuturor dispoziţiilor legale neînregistrându-se nicio încălcarea a vreunei legi sau
dispoziţii interne.
Pentru aceste motive, se impune admierea recursului, admiterea în principiu a cererii de intervenţie
accesorie, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, sau prin reţinerea cauzei de către
instanţe de recurs respingerea acţiunii formulate de către reclamant.
În drept, a invocat dispziţiile art. 488 pct. 4, 5 6 şi 8 Cod procedură civilă, raportat la art. 61 şi urm.
Cod procedură civilă.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Primăria Comunei X, prin care a arătat următoarele:
Sentinţa atacată duce în derizoriu noţiunea de consultare a populaţiei prevăzută de art. 42 alin. (1)
lit. a din Ordinul 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Solicitarea acordului vecinilor nu este o condiţie care duce la imposibilitatea realizării investiţiei,
deoarece Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevede la art. 27 alin. (6) că Refuzul
nejustificat de a-şi da acordul se constată de către instanţa de judecata competentă, hotărârea acesteia
urmând să fie acceptată de către emitenţii autorizaţiei de construire/desfiinţare în locul acordului
vecinilor.
Subliniază că Primăria Comunei X nu i-a solicitat domnului L.I. întocmiria planului urbanistic
zonal, ci a planului urbanistic de detaliu, mai mult decât atât nu i s-a solicitat aviz de oportunitate,
constatându-se astfel că instanţa se află într-o eroare.
Primăria Comunei X a eliberat pentru reclamant la data de 08.07.2020 autorizaţia de construire nr.
162 pentru obiectivul „Construire foişor Sc-16 mp; Sd-16 mp şi împrejmuire”, astfel încât avizele
obţinute pentru obiectivul „Obţinere A.C. pentru construire spălătorie auto şi vulcanizare (P),
contruire foişor (P), modificare amplasament spălătorie auto existent autorizat cu A.C. 189/2011,
extindere şi schimbare de destinaţie din anexa în spălători covoare” nu mai sunt valabile, situaţia
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din teren schimbându-se ca urmare a edificării foişorului (conform soluţionare reclamaţie nr.
3109/22.02.2021 înaintată de doamna V., personalul din cadrul compartimentului urbanism şi
amenajare a Primăriei Comunei X s-a deplasat la faţa locului şi a constatat edificarea foişorului în
proporţie de 90%).
Având în vedere cele prezentate mai sus, Primăria Comunei X nu poate elibera autorizaţia de
construire pentru reclamant pentru obiectivul menţionat în baza avizelor pe care le deţine la
momentul actual, fără acordul vecinilor, fără a parcurge o nouă procedură a PUD-ului.
În drept, a invocat dispoziţiile: art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., Legea 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Ordin Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, Ordinului nr.
2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Intimatul reclamant L.I. a depus la dosar întâmpinare la data de 23.04.2021, prin care a invocat
lipsa calităţii procesuale active a Primăriei X, în acord cu prevederile art. 458 Cod procedură civilă.
Primăria X nu a avut nic o calitate în prezenta cauză, nu a fost chemată în judecată, astfel încât nu
face parte din categoria persoanelor ce pot exercita o cale de atac împotriva sentinţei nr. 59/
04.02.2021.
Mai mult, Primăria X nu este o autoritate a administraţiei publice locale căreia să i se atribuie de
Legea 554/2005 calitatea de parte în proces şi nici nu este emitentul autorizaţiei de construire pe
care a solicitat-o.
În sensul celor menţionate a făcut trimitere la definiţia prevăzută de art. 5 pct. 36 lit. h) din OUG nr.
57/2019.
Totodată, a invocat şi excepţia nulităţii cererii de recurs, motivat de faptul că potrivit dispoziţiilor
art. 489 alin. 2 Cod procedură civilă în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele
de casare prevăzute de art. 488 recursul este nul.
În cauză, deşi se face trimitere în mod formal la dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură
civilă, motivele invocate privesc doar situaţia de fapt şi modalitatea în care instituţia recurentă şi-ar
fi îndeplinit atribuţiile, nefiind adusă nici o critică legată de modalitatea de motivare a sentinţei
atacate sau orice altă situaţie care să atragă incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 6
Cod procedură civilă.
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea recursului ca nefondat, având în vedere următoarele motive:
Conform art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 avizarea favorabilă de către comisiile de specialitate
nu se afla printre condiţiile impuse de legiuitor în vederea aprobării proiectului de hotărâre cum în
mod greşit argumentează recurenta prin motivele de recurs.
Mai mult decât atât, potrivit art. 136 alin. 8 lit. c) avizele au caracter consultativ.
În atare condiţii, solicitarea de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului de HCL privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unei vulcanizări cu spălătorie auto şi covoare,
uscător cu birou şi vestiar, reamenajare împrejmuire teren, datorită faptului că nu a primit aviz
favorabil de la comisia de specialitate, trebuia respinsă.
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Dintr-o analiză obiectivă a întregii documentaţii depuse se poate observa că îndeplineşte toate
condiţiile pentru a fi aprobată, fiind eliberate toate avizele necesare, fiind făcute inclusiv măsurători
pentru determinarea nivelului de zgomot produs ca urmare a activităţii de spălătorie auto, iar toate
concluziile mi-au fost favorabile, astfel încât susţinerile contestatorilor sunt nefondate, aceştia în
realitate nici măcar nu au studiat documentaţia pusă la dispoziţie, cum de altfel au şi recunoscut în
cadrul şedinţei din 19.11.2019.
Niciunul dintre cei care au făcut opoziţie nu au calitatea de vecin direct cu proprietatea mea, astfel
încât, în mod evident că nu sunt nici afectaţi în mod direct de solicitarea depusă. A subliniat că
acordul vecinilor nu este necesar nici în faza emiterii autorizaţiei de construire, cu precizare că
reclamantul a obţinut şi a depus la dosarul de aprobare al PUD acordul vecinilor, îndeplinind astfel
cerinţele Legii nr. 50/1991 şi a Normelor metodologice de aplicare a acestei legi. Deşi conform
prevederilor legale, în speţă, nu ar fi fost necesară solicitarea de către autoritatea emitentă a
certificatului de urbanism a acordului vecinilor, reclamantul cu bună-credinţă a îndeplinit şi această
formalitate obţinând acordul vecinilor de parcelă în forma înscrisului notarial autentificat sub nr.
710/07.05.2019. A mai arătat că prevederile Ordinului nr.119/2014 nu sunt incidente în cauză, iar
condiţia de valabilitate a avizelor necesare emiterii autorizaţiei de construire trebuie să fie
îndeplinită, conform principiilor generale de drept, la momentul emiterii autorizaţiei sau la
momentul refuzului nejustificat. Aşadar, a precizat că la data 28.01.2020 când Consiliul Local X a
scos de pe ordinea de zi proiectul de aprobare a PUD toate avizele necesare atât aprobării PUD cât
şi emiterii autorizaţiei de construire erau valabile.
Intimatul reclamant L.I., a depus la dosar întâmpinare la data de 23.04.2021, prin care a reiterat
susţinerile din întâmpinarea anterioară.
La data de 19.05.2021 Comuna X – prin primar, Instituţia Primarului Comunei X şi Consiliul Local
al Comunei X, au depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiilor
procesuale (de procedură şi de fond) invocate de intimat prin întâmpinare şi apărările pe fondul
cauzei invocate de acesta, ca neîntemeiate.
Cu privire la lipsa capacităţii procesuale active a Primăriei X, a precizat că este o eroare materială
de tehnoredactare în cererea de recurs. În precizările la recurs depuse la data de 09 martie 2021 pe
adresa de e-mail tr-suceava@just.ro s-au menţionat toate cele trei instituţii, respectiv Comuna X,
prin primar, Instituţia Primarului comunei X, Consiliul local al comunei X.
Cu privire la nulitatea cererii de recurs a precizat că motivele de recurs invocate sunt cele prevăzute
de art. 488 alin. 1, pct. 4, 5, 6 şi 8 din Noul Cod de Procedura civilă conform precizărilor depuse la
data 09.03.2021 pe e-mailul Tribunalului Suceava.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, Curtea a
reţinut următoarele:
Recurenta Comuna X prin primar a criticat sentința Tribunalului Suceava, arătând că instanța
de fond a soluționat cauza cu aplicarea eronată a dispozițiilor de drept material, respectiv prima
instanţă în mod greşit a reţinut existenţa unui refuz nejustificat de soluţionare a cererii de eliberare
PUD şi emitere autorizaţie de construcţie, cât timp nu există avizele necesare şi nu există acordul
proprietarilor vecini, respectiv familia V., faţă de care primăria avea obligaţia de a proceda la
consultare, în conformitate cu Ordinul nr. 2701/2010 privind Metodologia de informare şi consultare
a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenjare a teritoriului şi de
urbanism. A arătat că noţiunea de vecinătate priveşte toţi proprietarii parcelelor vecine, iar acordul
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proprietarului vecin al unei parcele dezmembrate ce a aparţinut reclamantului, rudă a sa, nu poate fi
suficient. De altfel, pentru lipsa acestui acord, reclamantul ar fi avut la dispoziţie o cale distinctă în
instanţă, în vederea suplinirii lui, în condiţiile în care un atare refuz ar apărea ca nejustificat. De
asemenea, recurenta a invocat lipsa de valabitate a avizelor deja emise.
Recurenţii O.V. şi O.S. criticat sentinţa Tribunalului Suceava, arătând că soluţia pronunţată
de prima instanţă este dată cu încălcarea dispoziţiilor de drept procesual, respectiv prima instanţă în
mod greşit a respins în principiu cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâţilor, aceştia având
interes în calitate de vecini limitrofi ai proprietăţii reclamanţilor.
Analizând criticile formulate, curtea apreciază că acestea sunt întemeiate relativ la judecarea
cauzei cu încălcarea dispozițiilor de drept procesual relativ la soluţionarea cererii de intervenţie
accesorie, şi soluţionarea cauzei în mod superficial şi incomplet, faţă de cererile şi apărările părţilor.
Astfel, prima instanţă a respins cererea de intervenţie accesorie încă din faza dezbaterii ei
relativ la admisibilitatea în principiu, în şedinţa de judecată în care au avut loc dezbaterile în fond,
din 28.01.2021, fără o motivare corespunzătoare în încheierea de şedinţă, unele considerente relativ
la această respingere fiind inserate în cuprinsul hotărârii, considerente nepertinente şi insuficiente.
A reţinut prima instanţă că intervenienţii, în formularea cererii de intervenţie accesorie trebuie să
justifice un interes personal, însă că nefiind vecini direcţi, gard în gard cu reclamantul, un atare
interes nu există.
Or, o atare soluţionare a cererii de intervenţie în sensul respingerii încă din faza
admisibilităţii în principiu a acesteia, instanţa de recurs o apreciază ca greşită.
A reţinut curtea că potrivit art. 61 Cpc, oricine are interes poate interveni într-un proces
care se judecă între părţile originare. Intervenţia este principală, când intervenientul pretinde
pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta.
Intervenţia este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părţi. Rezultă aşadar că
intervenţia voluntară poate fi de două feluri, după cum terţul invocă un drept propriu sau apără
drepturile uneia dintre părţi, şi, de asemenea, rezultă totodată că terţul trebuie să justifice întotdeauna
un interes propriu, indiferent de felul intervenţiei, interesul fiind de altfel o condiţie ce trebuie
îndeplinită pentru exercitarea oricărei forme concrete de manifestare a acţiunii civile. Potrivit art.
33 Cpc, interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. În literatura de
specialitate, interesul a fost definit ca folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea
civilă, respectiv oricare dintre formele procedurale ce intră în conţinutul acesteia.
Or, un atare interes există prin excelenţă pentru o cerere precum cea de intervenţie accesorie
formulată în cauză de recurenţii – intervenienţi: fiind concetăţeni cu reclamantul şi având
proprietatea lor în imediata proximitate a terenului cu privire la care se solicită eliberarea planului
urbanistic şi eliberarea autorizaţiei de construcţie, şi avansând în cererea formulată considerente
legate de afectarea traiului lor direct, prin construcţia ce se urmăreşte a se efectua şi activitatea ce
se urmăreşte a se desfăşura în acel imobil, recurenţii justifică prin excelenţă interesul formulării
cererii de intervenţie în sprijinul pârâţilor.
Nu este pertinent argumentul primei instanţe că recurenţii nu au un interes în formularea
cererii de intervenţie prin aceea că nu ar fi vecini direcţi, gard în gard cu reclamantul. În primul
rând, o atare împrejurare nu este suficientă pentru reţinerea lipsei interesului: atâta timp cât
recurenţii afirmă afectarea lor prin tocmai demersul ce se supune analizei în cauză, o atare
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împrejurare este suficientă prin ea însăşi pentru legitimitatea lor de a formula o cerere de intervenţie
accesorie.
În al doilea rând, tratarea chestiunii vecinătăţii recurenţilor faţă de proprietatea reclamantului
s-a făcut de către instanţă într-o manieră deosebit de superficială, cu ignorarea apărărilor avansate
de aceştia şi de către pârâţi, aceasta în condiţiile în care chestiunea nu este una care prezintă
relevanţă doar în ce priveşte cererea de intervenţie, ci este una de esenţă în ce priveşte chiar fondul
cauzei: recurenţii - intervenţii nu sunt orice terţi, dar sunt terţii cu privire la care primăria constatând
lipsind acordul lor în calitate de vecini proximi ai imobilului, nu au procedat la eliberarea
documentelor solicitate. Or, o atare împrejurare de esenţă a fost tratată de către prima instanţă întro manieră complet superficială, nici măcar în conţinutul analizei de fond, ci prin simpla respingere
automată şi incorectă a cererii de intervenţie, şi aceasta deşi părţile au avansat apărări deosebit de
importante relativ la o atare împrejurare (precum calitatea de vecin direct iniţial şi apoi existenţa
unei dezmembrări formale a terenului de reclamant şi înstrăinarea terenului către o rudă, tocmai
pentru înlăturarea calităţii de vecin şi necesitatea acordului acestora). Nu au fost analizate textele
legale care impun atari condiţii privind acordul vecinilor, nu au fost analizate apărările
intervenienţilor relativ la interpunerea unor persoane, nu au fost analizate probele avansate de
aceştia în sprijinul celor afirmate.
Mai mult, relativ la fondul cauzei, nu au fost analizate condiţiile impuse de lege în vederea
emiterii celor două acte administrative vizate, nu au fost identificate şi analizate motivele pentru
care nu s-a procedat la emiterea lor de către pârâţi, nu au fost analizate probatoriile părţilor.
Ca urmare, curtea a apreciat că hotărârea pronunţată în cauză este nelegală, că există motive de
nelegalitate care atrag casarea acesteia, în condiţiile art. 488 alin. 5 Cpc, urmând ca, în temeiul art.
496 alin. 2, să admită recursul şi să dispună casarea în tot a sentinţei recurate (din al cărei conţinut
face parte încheierea de şedinţă prin care a fost respinsă cererea de intervenţie) și, rejudecând cererea
de intervenţie accesorie în etapa admisibilităţii în principiu, să o admită ca atare.
Pe cale de consecinţă, în acord cu dispoziţiile art. 64 alin. 4 Cpc, potrivit cărora în cazul admiterii
căii de atac exercitate împotriva încheierii prin care instanţa a respins ca inadmisibilă cererea de
intervenţie, hotărârea pronunţată este desfiinţată de drept, iar cauza se va rejudeca de instanţa în
faţa căreia s-a formulat cererea de intervenţie de la momentul discutării admisibilităţii în principiu
a acesteia, curtea a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe. În rejudecare prima
instanţă va analiza în mod complet cauza, relativ la cele două cereri formulate de către reclamant eliberare PUD şi eliberare autorizaţie de construcţie, cu analiza completă a tuturor argumentelor şi
apărărilor prin actele procesuale avansate în primul ciclu procesual, astfel cum s-a arătat mai sus.

24. Forţa juridică a actelor normative. Reglementarea alocaţiei valorice de hrană
Rezumat:
Prin reglementarea legală expresă cuprinsă în art. 37 alin. 2 din OUG nr. 114/2018 voinţa
legiuitorului a fost aceea de a dispune menținerea cuantumului alocației valorice pentru hrană la
nivelul aflat în plată în luna decembrie 2018. Or, în condiţiile în care actul normativ stabilește în
mod imperativ plata normei de hrană la o anumită valoare, nu s-ar putea, pe baza unui ordin de
ministru, act normativ cu forţă juridică inferioară, a se proceda la o interpretare contrară.
(Decizia nr. 569 din 13.09.2021, Dosar nr. 104/40/2020)
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Hotărârea:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
la data de 20.01.2020, Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul", Filiala SPTF Suceava, în
numele şi pentru reclamanţii B.A., C.M., O.I.G. şi S.B., a solicitat în contradictoriu cu pârâţii
Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră X, şi Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării (CNCD), ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună următoarele:
- obligarea pârâtului I.T.P.F. X la calcularea în mod legal a majorării financiare a normei de hrană
de la 01.01.2019 şi în continuare, raportat la valoarea calorică, prevăzută prin dispoziţiile art. 28
alin. 1 lit. c din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului şi în conformitate cu prevederile HG
nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând
structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului, precum şi potrivit
dispoziţiilor OG nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi a Ordinului Ministrului
Apărării Naţionale nr. MS 97 din 05.06.2018;
- obligarea pârâtului I.T.P.F. X la plata diferenţelor salariale rezultate dintre valoarea financiară a
normei de hrană efectiv plătită şi valoarea financiară a acesteia actualizată, raportată la valoarea
calorică, pe perioada 01.01.2019 - şi în continuare, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie
de la data scadenţei până la data plăţii efective şi dobânda legală la data plăţii;
- obligarea pârâtului I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 308 din data de 16.09.2020 Tribunalul Botoşani – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea, a obligat instituţia pârâtă, respectiv I.T.P.F. X să calculeze
reclamanţilor norma de hrană nr. 6 cuvenită pentru anul 2019 la valoarea de 34 lei/zi şi să le
plătească diferenţa dintre suma cuvenită de 34 lei/zi şi cea încasată de 32 lei/zi, aferentă perioadei
01.01.2019 -31.12.2019, actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda legală la data plăţii.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Inspectoratul Teritorial al Politiei de
Frontieră X.
Consideră că hotărârea primei instanţe a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de
drept material, motivele de casare regăsindu-se în cuprinsul dispoziţiilor art. 488, alin. (1) pct. 8 din
Codul de procedură civilă.
Hotărârea instanţei de fond este nelegală întrucât se bazează doar pe un ordin de ministru, respectiv
Ordinul Ministrului Apărării Naţionale MS nr. 97 din 05.06.2018 şi ignoră dispoziţiile legale privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, interpretând greşit prevederile art. 37
alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi
a unor măsuri fiscal -bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene.
Art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 nu poate fi interpretat decât în sensul în care el produce
efectele juridice menţionate în cuprinsul său, respectiv menţinerea cuantumului alocaţiei valorice
pentru hrană la nivelul aflat în plată în luna decembrie 2018.
O altfel de interpretare a actelor normative succesive prin care legiuitorul a limitat drepturile
salariale şi orice alte drepturi de natură salariată, cum este şi norma de hrană, ar face ca reclamanţii
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să intre în posesia unui titlu apt a fi pus în executare de îndată, ceea ce ar reprezenta o încălcare
flagrantă a unor texte de lege în vigoare.
Prin sentinţa atacată, judecătorul fondului a ignorat actele normative succesive de salarizare a
personalului plătit din fondurile publice aplicabile pentru perioada 01.01.2019 până în prezent art.
37 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 90 din 6 decembrie 2017),
interpretând greşit sintagma „ ... se menţin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018”
din conţinutul art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018. Art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 nu
poate fi interpretat decât în sensul în care el produce efectele juridice menţionate în cuprinsul său,
respectiv menţinerea cuantumului alocaţiei valorice pentru hrană la nivelul aflat în plată în luna
decembrie 2018. Atâta timp cât actele normative de nivel superior (legi şi ordonanţe de urgenţă ale
Guvernului) stabilesc în mod imperativ plata normei de hrană la o anumită valoare, interpretarea
dată de către instanţa de fond presupune tocmai lipsirea textului legal de efectul precizat în mod
expres de legiuitor, prin interpretarea acestuia de o manieră care să împiedice de fapt menţinerea
alocaţiei. Or, actele normativ de nivel superior prevalează asupra actelor normative de nivel inferior
cum sunt ordinele de ministru, potrivit principiilor de drept.
A invocat ca practică judiciară Decizia nr. 19/2021 din data de 12 ianuarie 2021 pronunţată de
Curtea de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 189/86/2020
(obiectul fiind similar cu cel din prezenta cauză), Decizia nr. 1045/2017 din data de 23 mai 2017
pronunţată de Curtea de Apel Suceava- Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr.
413/86/2016, Decizia nr. 1266/19.11.2019 pronunţată în dosarul civil nr. 13294/3/2019, în care
Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul formulat de Federaţia Sindicatelor din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, prin care s-a solicitat acordarea normei de hrană la valoarea actualizată
de 34 lei, motivând în acest sens faptul că valoarea normei de hrană a fost limitată prin O.U.G. nr.
114/2018 la valoarea lunii decembrie 2018, respectiv la suma de 32 lei. Pe cale de consecinţă, pentru
toate aceste motive, a solicitat, admiterea recursului, casarea Sentinţei nr. 308/2020 din 16
septembrie 2020 pronunţată de către Tribunalul Botoşani - Secţia de contencios administrativ şi
fiscal şi, în rejudecare, respingerea acţiunii ca neîntemeiată.
Intimaţii nu au depus la dosar întâmpinare.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi motivelor
de recurs invocate, curtea a reţinut următoarele:
Recurentul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră a criticat sentința Tribunalului Botoşani,
arătând că instanța de fond a soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de
drept material. Astfel, arată recurentul, în mod greşit a apreciat prima instanţă că reclamanţii sunt
îndreptăţiţi la plata diferenţei reprezentând actualizarea normei de hrană de la 32 lei/zi la 34 lei/zi
pentru anul 2019. Arată că, în condiţiile în care prin OUG nr. 114/2018 s-a dispus menţinerea
cuantumului alocaţiei valorice pentru hrană la nivelul din decembrie 2018, Ordinul MAN nr. 97
din 5.06.2018 privind actualizarea nivelului acestuia nu poate avea nici un efect.
Analizând recursul formulat curtea a reţinut că acesta este întemeiat, interpretarea dată de prima
instanţă, în sensul recunoaşterii dreptului la actualizare pentru anul 2019 în temeiul Ordinului MAN
nr. 97 din 5.06.2018, dar împotriva dispoziţiilor exprese ale OUG nr. 114/2018 care impun
menţinerea valorii dreptului la nivelul decembrie 2018, neputând fi primită.
Astfel, potrivit prevederilor art. 37 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor
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acte normative și prorogarea unor termene: „În perioada 2019-2021, cuantumul compensației
bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară
anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se
mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018”, iar potrivit art. 10 alin. (2) din
Ordonanța de Urgență nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, forma valabilă la data
intrării în vigoare, „În anul 2018, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice
pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum
şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna
decembrie 2017.”
Rezultă aşadar că prin reglementarea legală expresă - art. 37 alin. 2 din OUG nr. 114/2018
voinţa legiuitorului a fost aceea de a dispune menținerea cuantumului alocației valorice pentru hrană
la nivelul aflat în plată în luna decembrie 2018. Or, în condiţiile în care actul normativ stabilește în
mod imperativ plata normei de hrană la o anumită valoare, nu s-ar putea, pe baza unui ordin de
ministru, act normativ cu forţă juridică inferioară, a se proceda la o interpretare contrară.
Curtea a notat că nu sunt relevante în cauză aprecierile intimaţilor relativ la importanţa dreptului,
nelegalitatea limitării lui astfel sau a înlăturării actualizării. A reţinut curtea că aprecierea
corectitudinii efectelor produse de o normă legală nu intră în sfera atribuțiilor instanţei de judecată,
ci alegerea unei soluţii legislative este exclusiv optica legiuitorului şi atributul acesteia. De altfel,
sunt de notat în acest sens şi concluziile Curţii Constituţionale care în Decizia nr. 751/22.11.2018,
a reținut că pentru a avea un caracter de drept fundamental, o măsură de protecție socială trebuie să
asigure în mod esențial exercitarea dreptului la muncă în condiții de legalitate şi echitate, respectarea
drepturilor salariaților şi, totodată, să intervină cu acele reglementări care sunt de natură să garanteze
posibilitatea reală, concretă de a desfășura munca, astfel încât acest drept să nu dobândească un
caracter iluzoriu. Or, în ceea ce privește alocația de hrană, curtea a apreciat că, în pofida contribuției
sale la crearea unor condiții cât mai adecvate desfășurării activității polițiștilor, nu se poate susține
că impactul acestui drept asupra raportului de serviciu este de natură să influențeze legalitatea,
caracterul judicios și echitabil al acestuia și nu poate fi văzut ca o măsură în lipsa căreia exercitarea
drepturilor și îndatoririlor ce decurg din raportul de serviciu ar fi supuse îndoielii sau ar da loc
abuzului uneia dintre părțile raportului de serviciu.
Prin urmare, curtea a reținut că dreptul la alocația de hrană nu reprezintă un element esențial pentru
existența raportului de serviciu al polițiștilor și exercitarea drepturilor și îndatoririlor ce decurg din
acesta, ci doar o modalitate prin care legiuitorul, în funcție de resursele financiare disponibile, a
înțeles să creeze condiții adecvate desfășurării acestei profesii. Astfel, curtea a statuat că, având în
vedere faptul că, nefiind determinantă pentru existența și desfășurarea raporturilor de muncă,
alocația pentru hrană nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul poate să dispună modificarea
sau chiar încetarea acestei măsuri de protecție socială, fără a fi necesar să se supună condițiilor art.
53 din Constituție, întrucât acest text constituțional privește numai drepturile fundamentale, stabilite
prin Constituție, iar nu și cele stabilite prin legi.
Pentru aceste motive, curtea, reţinând că în cauză hotărârea pronunțată de prima instanță este
nelegală, existând motive de nelegalitate care să atragă casarea acesteia date de art. 488 alin. 8 din
Codul de procedură civilă, că astfel, cererea de recurs este întemeiată, în temeiul art. 496 din Codul
de procedură civilă a admis recursul, a casat sentința recurată și în rejudecare, a dispus respingerea
acţiunii formulate ca nefondată.
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25. Aplicarea art. 7 din Legea contenciosului administrativ. Neparcurgerea procedurii prealabile
în cazul actelor administrative ce nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil.
Rezumat:
Art. 7 al. 1 din Legea nr. 554/2004 prevede că înainte de a se adresa instanţei de contencios
administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un
interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite
autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30
de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive
temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea prealabilă, în cazul
actelor administrative unilaterale, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni
de la data emiterii actului.
Însă, același articol instituie și situații de excepție, stipulând că în cazul acţiunilor introduse de
prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, al celor
care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe sau al
acţiunilor îndreptate împotriva actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat
în circuitul civil şi au produs efecte juridice, precum şi în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la
art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.
Așadar, legea nu mai impune efectuarea unei proceduri prealabile în situația în care actele
administrative nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil. Or, o astfel de situație este
dată întrucât odată cu afișarea Deciziei privind măsura eliminării din examenul de bacalaureat sau produs toate efectele juridice ale acesteia. De altfel, chiar pârâta arată că s-au efectuat
demersuri în vederea blocării emiterii diplomelor de bacalaureat. Pe de altă parte nu rezultă din
probe că ar fi fost emisă vreo diplomă de bacalaureat reclamanților ori că acestora li s-ar fi
recunoscut notele obținute ori li s-ar fi permis participarea la sesiunile ulterioare de bacalaureat.

(Decizia nr. 571 din 13 septembrie 2021, Dosar nr. 3133/86/2020)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal la data
de 05.10.2020 şi înregistrată sub nr. dosar 3133/86/2020, reclamanţii B.M.G. şi B.O.S. au solicitat
în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Liceul Tehnologic „Vasile
Cocea” Moldoviţa, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:
- anularea Deciziei Comisiei Judeţene Suceava de Bacalaureat (din cadrul IŞJ Suceava) nr.
1449/07.07.2020, privind măsura de eliminare din examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie
- iulie 2020, Centrul de examen nr. 539 - Liceul tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, fără
posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării,
inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi fără dreptul de a participa
la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat;
- înlăturarea măsurii eliminării din examen;
- recunoaşterea notelor obţinute la examenul de bacalaureat;
- precum şi emiterea diplomelor de bacalaureat pe numele lor;
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Prin sentinţa nr. 58 din data de 4.02.2021 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal a admis excepţia lipsei procedurii prealabile invocată de pârâtul Inspectoratul Şcolar
Suceava; a respins acţiunea ca inadmisibilă.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii, solicitând casarea sentinţei recurate şi
trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.
Au arătat că textul legal invocat, respectiv art. 7 alin. 5 L. 554/2004, transpune legislativ excepţia
de la principiul revocabilităţii actelor administrative, principiu fundamental ce guvernează regimul
juridic al actelor administrative, potrivit căruia actele administrative sunt, de regulă, revocabile,
printre excepţiile de la acest principiu regăsindu-se şi ipoteza în care respectivele acte au intrat în
circuitul civil şi au produs efecte juridice.
Se punea în acest context problema de a şti când un act administrativ îşi produce efectele juridice.
Iar, cu privire la acest aspect, prima instanţă reţine că actul administrativ contestat nu a intrat în
circuitul civil, iar efectele juridice de care ne-am prevala nu ar fi indicate şi dovedite. Din moment
ce prin Decizia Comisiei Judeţene de Bacalaureat nr. 1449/07.07.2020 s-a dispus măsura de
eliminare a reclamanţilor din examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2020, Centrul
de examen nr. 539 - Liceul tehnologic „Vasile Cocea”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile
următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a
competenţelor lingvistice şi digitale şi fără dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale
examenului de bacalaureat, este de domeniul evidenţei faptul că efectele juridice s-au produs de la
data afişării acestei Decizii. În plus, reclamanţii au arătat că au fost eliminaţi din examenul naţional,
nu li s-au recunoscut notele la probele promovate şi nu li s-a emis diploma de bacalaureat.
Aşadar, actul administrativ în discuţie nu numai că a fost afişat/publicat, ci chiar a produs efecte
juridice în ceea ce îi priveşte: au fost eliminaţi din examenul naţional, nu li s-au recunoscut notele
la probele promovate şi nu li s-a emis diploma de bacalaureat.
Scopul reglementării de excepţie instituite de art. 7 alin. 5 din Legea nr. 554/2004 este acela de a
scuti persoana vătămată de parcurgerea unei proceduri prealabile inutile, prin care să solicite
revocarea actului administrativ pretins vătămător, în condiţiile în care acesta a intrat în circuitul civil
şi nu mai poate fi revocat cu efecte ex tune, întrucât s-ar încălca principiul securităţii raporturilor
juridice născute: în speţă, deja fuseseră eliminaţi din examenul naţional, iar datele platformei
pârâtului au fost actualizate în sensul înlăturării notelor obţinute la probele promovate, fiind
configurat în ce ne priveşte status-ul „respins”.
Excepţia de la obligativitatea urmării procedurii prealabile prevăzută de art. 7 alin. 5 din Legea nr.
554/2004 este justificată de eliminarea caracterului formal al plângerilor prealabile împotriva unor
acte administrative care şi-au produs deja efectele, plângeri care de cele mai multe ori sunt soldate
cu un răspuns negativ previzibil, de vreme ce din prevederile art. 1 alin. 6 reiese că actele
administrative care au intrat în circuitul civil nu mai pot fi revocate de autoritatea emitentă. Exact
aceasta este şi situaţia în speţă, având în vedere că pârâtul nu avea posibilitatea reală de a reveni
asupra celor consemnate în Decizie şi asupra celor configurate în platforma publică de învăţământ.
În concluzie, faţă de particularităţile actului administrativ contestat, pe de o parte, iar, pe de altă
parte, faţă de faptul că revocarea şi anularea pot fi dispuse numai cu efecte pentru viitor, rezultă că
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în cazul actului contestat în cauză procedura plângerii prealabile nu trebuia parcursă, fiind dată
excepţia stabilită prin dispoziţiile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 554/2004.
Cum Decizia Comisiei Judeţene Suceava de Bacalaureat (din cadrul IŞJ Suceava) nr.
1449/07.07.2020 a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice, rezultă că sunt incidente prev.
art. 7 alin. 5 din Legea nr. 554/2004, text care stabileşte în mod expres că nu este obligatorie
plângerea prealabilă.
În drept, au invocat prevederile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ., rap. la art. 498 alin. 2 C.pr.civ., art.
453 C.pr.civ.
Intimatul pârât prin întâmpinare a invocat în principal excepţia tardivităţii declarării recursului, iar
în subsidiar respingerea recursului ca nefondat. În plus, a mai arătat faptul că motivele de recus cu
privire la excepţia prematurităţii sunt de fapt argumente juridice invocate deja în faţa instanţei de
fond, în cauză nefiind invocate motive de recurs dintre cele strict şi limitativ prevăzute de art. 488
Cod procedură civilă.
Analizînd actele dosarului, curtea a constatat că recursul este întemeiat.
Într-adevăr, art. 7 al. 1 din Legea nr. 554/2004 prevede că înainte de a se adresa instanţei de
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite
autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30
de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive
temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea prealabilă, în cazul
actelor administrative unilaterale, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni
de la data emiterii actului. Însă, același articol instituie și situații de excepție, stipulând că în cazul
acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau
dispoziţii din ordonanţe sau al acţiunilor îndreptate împotriva actelor administrative care nu mai pot
fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil şi au produs efecte juridice, precum şi în cazurile
prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.
Așadar, legea nu mai impune efectuarea unei proceduri prealabile în situația în care actele
administrative nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil. Or, o astfel de situație este
dată în speță deoarece odată cu afișarea Deciziei contestate s-au produs toate efectele juridice ale
acesteia. De altfel chiar pârâta arată că s-au efectuat demersuri în vederea blocării emiterii
diplomelor de bacalaureat. Pe de altă parte nu rezultă din probe că ar fi fost emisă vreo diplomă de
bacalaureat reclamanților ori că acestora li s-ar fi recunoscut notele obținute ori li s-ar fi permis
participarea la sesiunile ulterioare de bacalaureat. Mai mult, Ordinul nr. 4950/2019 al MEC prevede
în art. 13 al. 7 că încălcarea regulilor menţionate la alin. (3) - (5) va fi considerată tentativă de
fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi
din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate
anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti
candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.
Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa
se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
Dată fiind situația de fapt învederată și dispozițiile legale învederate, rezultă că efectele Deciziei
contestate au intrat în circuitul civil, nemaiputându-se dispune revocarea și implicit nemaifiind
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necesară efectuarea procedurii prealabile. De altfel această procedură a fost concepută de către
legiuitor pentru a se da o șansa reală destinatarului actului (în sensul revocării ori modificării
acestuia) și posibilitatea autorității administrative să revoce actul pentru a nu se mai ajunge cu
litigiul în fața instanței de judecată. Or, este evident că în raport de circumstanțele cauzei eventuala
procedură prealabilă efectuată de către reclamanți ar fi fost absolut inutilă, fiind un demers lipsit de
orice șansă de succes.

26. Aplicarea art. 500 Cod administrativ. Termenul de emitere a dispoziţiei de imputare.
Rezumat:
Art. 500 alin. 1 din Codul Administrativ prevede: ”(1) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau
instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 499 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în
termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de
plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti
definitive”.
În ceea ce priveşte norma de drept incidentă în cauză, se constată că tribunalul a realizat o corectă
interpretare a dispoziţiilor art. 500 alin. 1 Cod Administrativ, reţinând, în acord cu probele
administrate, că decizia de imputare nu a fost emisă în termenul de decădere de 30 de zile de la
constatarea pagubei pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit în perioada iulie 2018 –
august 2019.
La data de 15.03.2019 a fost emisă Decizia nr. X. a Curții de Conturi B., cu privire la nelegala
acordare a sumelor ce fac obiectul deciziei de imputare nr.Y., acesta fiind momentul la care intimata
– pârâtă a luat cunoștință de existența pagubei.
(Decizia nr. 575 din 14 septembrie 2021, Dosar nr. 2305/40/2019*)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a Civilă, de contencios
administrativ şi fiscal la data de 10.12.2019, înregistrată sub nr. 2305/40/2019 şi transpusă la Secţia
de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani sub nr. 2304/40/2019*, reclamanta
A.D., în contradictoriu cu pârâta Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Botoşani, a solicitat admiterea cererii şi anularea Deciziei nr. 310/11.11.2019 prin care i s-a imputat
suma de 6.544 de lei ca sumă încasată necuvenit şi a Deciziei nr. 318/11.11.2019 prin care salariul
său lunar a fost diminuat ca urmare a primei decizii emise de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Botoşani, şi comunicate la data de 11.11.2019, ca neîntemeiate şi
suspendarea executării efectelor acestor decizii până la soluţionarea definitivă a prezentei
contestaţii (respinsă prin Încheierea din 11 martie 2020).
Prin sentinţa nr. 115 din 25 martie 2021 Tribunalul Botoşani - Secţia de contencios administrativ şi
fiscal a admis în parte cererea; a anulat în parte Decizia nr. 310/11.11.2019 emisă de DSVSA
Botoșani pentru suma de 5.726 de lei reprezentând spor condiţii deosebite de muncă acordat în
perioada iulie 2018-august 2019, menţinând-o pentru suma de 818 de lei reprezentând spor condiţii
deosebite de muncă acordat în perioada în perioada septembrie -octombrie 2019; a respins în rest
acţiunea, ca nefondată.
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Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat recurs reclamanta şi pârâta, criticând-o
pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul reclamanta a considerat că prima instanţă, prin sentinta dată, a încălcat
prevederile art. 488 pct. 8 din Codul de procedură civilă, reţinând, eronat că, Decizia nr.
310/11.11.2019 a fost emisă tardiv doar pentru perioada iulie 2018 - augusl 2019 şi în termen pentru
perioada septembrie - octombrie 2019.
A arătat că în Decizia nr. 310/11.11.2019 a fost prevăzută perioada iulie 2018 – octombrie 2019 şi
perioada iulie 2018 – august 2019.
Făcând referire la disp. art. 500 din Codul administrativ, a arătat că presupusa pagubă a fost
constatată prin Raportul de audit financiar nr. 2964/13.02.2019 al Curţii de Conturi a României şi
Decizia nr. 6/2019 înregistrată la DSVSA Botoşani cu nr. 5592/15.03.2019.
Termenul de 30 de zile pentru emiterea deciziilor se calculează de la data constatării pagubei şi nu
în funcţie de data la care se primesc drepturile salariale cum a procedat prima instanţă. În
conformitate cu prevederile legale invocate, deciziile nr.310/11.11.2019 şi nr.318/11.11.2019
trebuiau emise în termenul maxim de 30 de zile de la comunicarea Deciziei nr.6/2019 a Curţii de
Conturi - Camera de Conturi Botoşani, adică până cel târziu la data de 16.04.2019 şi nu la data de
11.11.2019, cu o întârziere de 209 zile. Reducerea sporului de la 35% la 30% a fost făcută nelegal,
deoarece acordarea sporului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.153/2017, Anexa VIII
Cap.II, pct.6.2 lit. (a) subpunctul 1) privind sporul pentru condiţii deosebit de periculoase.
„6.2. Sporuri şi alte drepturi: Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice
prevăzute în prezenta anexă beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri şi drepturi: a) Sporuri:
Spor pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire
si/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de
desfăşurare a activităţii - de până la 35%.”
Astfel, Curtea de conturi - Camera de conturi Botoşani a apreciat că activitatea consilierului juridic
nu s-ar încadra la activităţi desfăşurate în specialitatea funcţiilor ceea ce este total greşit. Consilierul
juridic este funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul D.S.V.S.A. Botoşani, în
specialitatea funcţiei.
Prin OUG nr.117/ 2020, de modificare a Ordonanţei nr.42 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, legiuitorul lămureşte care sunt funcţiile specifice, pentru
a nu mai fi confuzii.
„5. La anexa nr. 1, după punctul 30 se introduc noi puncte, punctele 31 - 39, cu următorul cuprins:
”.. 38. personal de specialitate - funcţionari publici şi personal contractual angajaţi în cadrul
Autorităţii, respectiv al unităţilor din subordinea acesteia, care îşi desfăşoară activitatea în
specialitatea funcţiei:
39. personal auxiliar - personal contractual angajat în cadrul Autorităţii, respectiv al unităţilor din
subordinea acesteia, pe funcţii comune din sistemul bugetar.”
În niciun caz consilierul juridic nu este personal contractual sau personal auxiliar, aşa cum a susţinut
Curtea de Conturi - Camera de conturi Botoşani şi prin Decizia nr.6/2019 sporul de 35% la salariul
de bază fiind legal stabilit şi acordat.
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A invocat dispoziţiile Codului de procedură civilă, a Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Legii nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În
consecinţă, a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat, casarea sentinţei civile nr.115
din 25.03.2021 a Tribunalului Botoşani şi, în rejudecare admiterea acţiunii ca temeinică şi legală.
Motivându-şi recursul pârâta Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a
considerat că prima instanţa a încălcat prevederile art.488, alin.1, pct.8 Cod procedură civilă,
reţinând, eronat, doar lunile septembrie - octombrie 2019, că perioada în care s-a acordat ca ilegal
sporul de 35%, perioada menţinută în Decizia nr.310/11.11.2019 fiind iulie 2018 - octombrie 2019.
A reiterat că, în urma acţiunii de verificare cu tema studii financiar asupra contului de execuţie a
bugetului instituţiei publice pentru anul 2018, efectuată la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Botoşani (D.S.V.S.A.), auditorii publici externi au încheiat Raportul de audit
financiar nr. 5440/2019, înregistrat la entitatea auditată sub nr. 2964/13.03.2019.
Prin încheierea Curţii de conturi - Camera de Conturi Botoşani, se reţine că persoanele care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului economic şi administrative, Compartimentul audit public
intern şi Compatimentul juridic, resurse umane, nu sunt încadrate şi nu îşi desfăşoară activitatea în
specialitatea funcţiilor specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii
subordonate şi alte instituţii din sistemul Administraţiei Publice Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor.
La punctul II, lit. A. subpunctul 4 din Anexa la Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr.
1057/28.06.2018, înregistrat la D.S.V.S.A. Botoşani sub nr. 12518/05.07.2018, cu privire la
stabilirea şi aprobarea cuantumului sporurilor privind condiţiile de muncă pentru personalul
D.S.V.S.A. Botoşani, se prevede că personalul de specialitate, respectiv din structurile de
specialitate care îşi desjăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Sanitar- Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Botoşani, altul decât personalul prevăzut la pct. I şi pct. 1-3 din prezenta
literă, beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la
23% până la 35%.
Conform punctului 3 din Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.
52/18.06.2018, înregistrat la D.S.V.S.A. Botoşani sub nr. 11316/19.06.2018, personalul din cadrul
Compartimentului Audit Public Intern, Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, Serviciul
Economic şi Administrativ, Compartimentul comunicare, registratură-arhivă, Compartimentul
Achiziţii-Investiţii, este expus în timpul desfăşurării activităţii la agenţii biologici ai zoonozelor prin
contagiune indirect (contact cu documentele care se completează în compartimentele şi serviciile
unde se lucrează cu agenţii biologici şi tulpini virulente, care pot fi contaminate), existând riscul
îmbolnăvirilor profesionale. Aceste locuri de muncă se încadrează în locuri de muncă cu condiţii
deosebite de muncă vătămătoare/periculoase /încadrare schimbată conform eratei nr.
1071/27.01.2109, emisă de D.S.P. Botoşani).
Or, prin pct. 6.2, lit. c) din Anexa VIII la Legea nr. 153/2017 se acordă posibilitatea aplicării
sporurilor prevăzute la lit. a) (unde sunt prevăzute sporurile acordate personalului de specialitate
prevăzut la pct. 6.1. din Anexa VIII), în mod corespunzător, şi funcţionarilor publici din aparatul
propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurile
subordonate acesteia
Astfel, personalul de specialitate, prevăzut la punctul ii, lit. A, subpunctul 4 din Anexa la Ordinul
preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1057/28.06.2018, trebuie interpretat în sensul dat funcţionarilor
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publici care desfăşoară activităţi în conformitate cu activităţile efectuate de personalul de
specialitate prevăzut la pct. 6.1. din Anexa VIII la Legea nr. 153/2017.
Consilierul Juridic al D.S.V.S.A. Botoşani se încadrează: personalul din cadrul aparatului propriu
al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din
subordine, altul decât cel prevăzut la lit. A (prevăzut la pct. II, lit. B, subpct. 1 din la Ordinul
preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1057/28.06.2018). care beneficiază de un spor pentru condiţii
deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la 20% până la 30%, prevederi reţinute a fi
aplicabile prin Decizia Curţii de Conturi - Camera de Conturi Botoşani și prin Decizia
nr.310/11.11.2019 a Directorului executive al D.S.V.S.A Botoşani.
În drept, a invocat dispoziţiile art.205-208 Cod procedură civilă, dispoziţiile Legii 188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare. În consecinţă, a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi
respingerea Sentinţei civile nr.115 din 25.03.2021, a Tribunalului Botoşani, ca fiind netemeinică şi
nelegală.
Prin întâmpinare, reclamanta a solicitat respingerea recursului formulat de pârâta Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani, ca nefondat, casarea sentinţei instanţei de fond
şi în rejudecare admiterea acţiunii ca temeinică şi legală.
A apreciat că prima instanţă nu a ţinut cont că deciziile contestate au fost emise tardiv, fiind
încălcate prevederile art.500 alin. (1) din Codul administrativ. Presupusa pagubă a fost constatată
prin Raportul de audit financiar nr.2964/13.02.2019 al Curţii de Conturi a României, fiind emisă
Decizia nr.6/2019, înregistrată la D.S.V.S.A. Botoşani cu numărul 5592/15.03.2019. În contextul
legal, deşi, deciziile contestate trebuiau emise în termenul maxim de 30 de zile, adică până cel târziu
la data de 16.04.2019, au fost emise la data de 11.11.2019, respectiv cu 209 zile întârziere. A reiterat
faptul că în Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.52/18.06.2018, la pct.3
se precizează: „Personalul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern, Compartimentul
Juridic şi Resurse Umane, Serviciul Economic şi Administrativ, Compartimentul comunicare,
registratura-arhiva, Compartimentul Achiziţii-lnvestiţii, este expus în timpul desfăşurării activităţii
la agenţii biologici ai zoonozelor prin contagiune indirectă (contact cu documentele care se
completează în compartimentele şi serviciile unde se lucrează cu agenţii biologici şi tulpini
virulente, care pot fi contaminate), existând riscul îmbolnăvirilor profesionale. Aceste locuri de
muncă se încadrează în locuri de munca cu condiţii deosebite de muncă.”
Expertizarea locurilor de muncă şi nominalizarea personalului care beneficiază de sporuri s-a
efectuat conform prevederilor HG nr.917/2017-Anexa 3 la Regulamentul cadru, potrivit Art.l şi
Art.2 din anexa - pe baza criteriilor de stabilire a sporului efectiv:
2.1 riscul de îmbolnăvire şi de accidentare,
2.2 natura factorilor nocivi,
2.5 durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi,
2.7 existența unor condiţii de lucru ce implica stresul,
.9 mecanismul de acţiune a factorilor nocivi şi nu pe baza sau în funcţie de tipul de funcţii specifice
(de conducere şi /sau de execuţie), ori de specialitate, aşa cum în mod eronat a asociat şi apreciat
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Camera de Conturi Botoşani, deoarece toţi salariaţii DSVSA Botoşani fac parte din familia
ocupaţională –Administraţie”.
Activităţile personalului nominalizat la pct.3 se desfăşoară şi pe teren în diverse acţiuni de
verificare/reverificare/control a unor acţiuni sanitar-veterinare, cum ar fi: activităţi de inventariere
şi control din punct de vedere financiar-economic, activităţi de investigare în vederea reprezentării
în instanţele de judecată, verificări în cadrul misiunilor de audit intern şi ori de cate ori se impune
şi în cadrul unor echipe mixte: doctori -consilieri, economişti, jurişti.
Funcţiile specifice, menţionate în raport înseamnă funcţii contractuale ori la nivelul instituţiei,
personalul nominalizat la pct.3 ocupa funcţii publice, indiferent dacă acestea sunt funcţii de
conducere sau de execuţie, riscurile fiind aceleaşi.
A apreciat că acordarea sporului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.153/2017, Anexa
VIII Cap.II, pct.6.2 lit. (a) subpunctul 1) privind sporul pentru condiţii deosebit de periculoase.
În drept, a invocat dispoziţiile art.205-208 Cod procedură civilă, Legii 188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare
și, în consecinţă, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, casarea instanţei de fond şi în
rejudecare admiterea acţiunii ca temeinică şi legală.
Prin întâmpinare, pârâta Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani a
solicitat respingerea recursului declarat de reclamantă, ca nefondat, casarea sentinţei instanţei de
fond şi în rejudecare, respingerea acţiunii ca nefondată.
În motivare, a considerat că prima instanţă nu a ţinut cont că, în urma acţiunii de verificare cu tema
Audit financiar asupra contului de execuţie a bugetului instituţiei publice pentru anul 2018,
efectuată la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani (D.S.V.S.A.), de
către auditorii publici externi s-a încheiat Raportul de audit financiar nr. 5440/2019, înregistrat la
entitatea auditată sub nr. 2964/13.03.2019. Aceștia au constatat şi reţinut că persoanele care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului economic şi administrativ, Compartimentul audit public
intern şi Compartimentul juridic, resurse umane, nu sunt încadrate şi nu îşi desfăşoară activitatea în
specialitatea funcţiilor specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii
subordonate şi alte instituţii din sistemul Administraţiei Publice Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor.
La punctul II, lit. A, subpunctul 4 din Anexa la Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr.
1057/28.06.2018, înregistrat la D.S.V.S.A. Botoşani sub nr. 12518/05.07.2018, cu privire la
stabilirea şi aprobarea cuantumului sporurilor privind condiţiile de muncă pentru personalul
D.S.V.S.A. Botoşani, se prevede că personalul de specialitate, respectiv din structurile de
specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Botoşani, altul decât personalul prevăzut la pct. I şi pct. 1-3 din prezenta
literă, beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la
23% până la 35%.
Conform punctului 3 din Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.
52/18.06.2018, înregistrat la D.S.V.S.A. Botoşani sub nr. 11316/19.06.2018, personalul din cadrul
Compartimentului Audit Public Intern, Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, Serviciul
Economic şi Administrativ, Compartimentul comunicare, registratură-arhivă. Compartimentul
Achiziţii-Investifii, este expus în timpul desfăşurării activităţii la agenţii biologici ai zoonozelor prin
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contagiune indirect (contact cu documentele care se completează în compartimentele şi serviciile
unde se lucrează cu agenţii biologici şi tulpini virulente, care pot fi contaminate), existând riscul
îmbolnăvirilor profesionale. Aceste locuri de muncă se încadrează în locuri de muncă cu condiţii
deosebite de muncă vătămătoare/periculoase (încadrare schimbată conform eratei nr.
1071/27.01.2109, emisă de D.S.P. Botoşani).
Or, prin pct. 6.2, lit. c) din Anexa VIII la Legea nr. 153/2017 se acordă posibilitatea aplicării
sporurilor prevăzute la lit. a) (unde sunt prevăzute sporurile acordate personalului de specialitate
prevăzut la pct. 6.1. din Anexa VIII), în mod corespunzător, şi funcţionarilor publici din aparatul
propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurile
subordonate acesteia
Astfel, personalul de specialitate, prevăzut la punctul II, lit. A, subpunctul 4 din Anexa la Ordinul
preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1057/28.06.2018, trebuie interpretat în sensul dat funcţionarilor
publici care desfăşoară activităţi în conformitate cu activităţile efectuate de personalul de
specialitate prevăzut la pct. 6.1. din Anexa VIII la Legea nr. 153/2017.
Consilierul Juridic al D.S.V.S.A. Botoşani se încadrează: "personalul din cadrul aparatului propriu
al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din
subordine, altul decât cel prevăzut la lit. A (prevăzut la pct. II, lit. B, subpct. 1 din la Ordinul
preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1057/28.06.2018), care beneficiază de un spor pentru condiţii
deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la 20% până la 30%, prevederi reţinute a fi
aplicabile prin Decizia Curţii de Conturi -Camera de Conturi Botoşani si prin Decizia
nr.310/11.11.2019 a Directorului executive al D.S.V.S.A Botoşani.
În drept, a invocat dispoziţiile art.205-208 Cod procedură civilă, dispoziţiile Legii nr. 188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare și, în consecinţă, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi în
consecinţa, casarea sentinţei instanţei de fond şi în rejduecare respingerea acşiunii ca nefondată.
Examinând recursurile, ale căror motive pot fi circumscrise celor prevăzute de art.488 pct.5 şi 8
din Codul de procedură civilă, curtea a constatat că sunt nefondate pentru următoarele
considerente:
În ceea ce privește recursul declarat de reclamantă, criticile aduse hotărârii instanței de fond
constau în aceea că Decizia nr. 310/11.11.2019 trebuia anulată și pentru perioada septembrieoctombrie 2019, nu doar pentru perioada iulie 2018 – august 2019.
Analizând decizia contestată în cauză precum și prevederile legale incidente, curtea constată că, în
mod corect instanța de fond a anulat în parte Decizia nr. 310/11.11.2019 emisă de DSVSA Botoșani
pentru suma de 5.726 lei reprezentând spor condiții deosebite de muncă acordat în perioada iulie
2018 – august 2019, menținând-o pentru suma de 818 lei reprezentând spor condiții deosebite de
muncă acordat în perioada septembrie – octombrie 2019.
Art. 500 alin. 1 din Codul Administrativ prevede : ” (1) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau
instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 499 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în
termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de
plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive”.
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În ceea ce priveşte norma de drept incidentă în cauză, curtea constată că tribunalul a realizat o
corectă interpretare a dispoziţiilor art. 500 alin. 1 Cod Administrativ, reţinând, în acord cu probele
administrate, că decizia de imputare nu a fost emisă în termenul de decădere de 30 de zile de la
constatarea pagubei pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit în perioada iulie 2018 – august
2019.
La data de 15.03.2019 a fost emisă Decizia nr. 6/2019 a Curții de Conturi Botoșani, cu privire la
nelegala acordare a sumelor ce fac obiectul deciziei de imputare nr. 310/11.11.2019, acesta fiind
momentul la care intimata – pârâtă a luat cunoștință de existența pagubei.
Conform dispoziţiilor generale din art. 32 şi 33 din Legea nr. 94/1992 atunci când auditorii
publici externi desemnaţi să auditeze conturile constată existenţa unor abateri de la legalitate şi
regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, comunică conducerii entităţii publice
auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru
recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entităţii auditate. De la data acestui act curge deci
şi termenul de 30 de zile de emitere a dispoziţiei de imputare. Prin urmare, având în vedere că în
speță este vorba despre drepturi salariale încasate succesiv, rezultă că și data nașterii pagubei,
precum și cea a începutului termenului de decădere curge în mod succesiv pentru fiecare prestație
în parte.
Astfel, pentru lunile iulie 2018 – februarie 2019, intimata a cunoscut paguba la data emiterii Deciziei
nr. 6/2019, respectiv 15.03.2019, putând cere recuperarea sumelor încasate necuvenit în termen de
30 de zile – până la data de 15.04.2019. Pentru drepturile salariale plătite pentru lunile martie –
octombrie 2019, termenul de decădere de 30 de zile a curs succesiv pentru fiecare lună în parte de
la data efectuării plăților, întrucât intimata avea cunoștință de caracterul necuvenit al acordării
acestora, prin urmare Decizia de imputare nr. 310 emisă la data de 11.11.2019, își produce efectele
doar pentru lunile septembrie – octombrie 2019.
Cu privire la critica constând în diminuarea sporului de 35% pentru condiții vătămătoare, curtea
constată că acesta este recunoscut doar personalului nominalizat în Ordinul ANSVSA, iar funcția
pe care o ocupă recurenta în cadrul instituției la care își desfășoară activitatea nu face parte din
categoria celor îndreptățiți la acest spor.
Analizând dispozițiile legale, curtea constată că, funcționarii din cadrul Serviciului economic și
administrativ, Compartimentul audit public intern, și Compartimentului juridic, resurse umane, nu
pot fi asimilați personalului de specialitate indicat la pct. 6.1 cap. II din Anexa VIII a Legii nr.
153/2017, având în vedere faptul că nici buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de
muncă emis de DSP Botoșani și nici ordinul ANSVSA nr. 1057/28.06.2018 nu i-a inclus printre
categoriile beneficiare ale sporului de până la 35%, rezultă că în mod corect a fost stabilit că această
categorie de funcționari nu poate beneficia de acest tip de spor.
Prin recursul declarat de pârâtă, aceasta a criticat hotărârea pronunțată de instanța de fond,
considerând că în mod greșit a reținut ca perioadă pentru care s-a acordat ilegal sporul de 35% doar
lunile septembrie-octombrie. Cu toate că principala critică adusă prin cererea de recurs se referă la
perioada pentru care s-a menținut decizia a cărei anulare s-a cerut, argumentarea recurentei – pârâte
se axează pe cuantumul sporului pentru condiții deosebite de muncă, respectiv faptul că reclamanta
nu se încadrează în categoria de funcționari care ar putea beneficia de sporul de 35%. Dar cu privire
la acest aspect instanța de fond a statuat ca acordarea acestui spor în cuantum de 35% pentru
categoria de funcționari din care face parte reclamanta nu este în acord cu prevederile legale în
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materie, reținând că „în mod corect s-a emis și Decizia nr. 318/11.11.2019 prin care s-a reașezat
salariul reclamantei în limitele legalității, respectiv acordarea unui spor de condiții de muncă de
până la 30%”.
Referitor la perioada pentru care s-a anulat în parte Decizia nr. 310/11.11.2019 emisă de
DSVSA Botoșani, curtea a constatat că în mod corect instanța de fond a admis acțiunea reclamantei,
datorită tardivității emiterii deciziei de impunere, și nu a ca urmare a legalității/ilegalității acordării
sporului de 35% pentru condiții deosebite de muncă.
Faţă de cele ce preced, curtea a constatat că recursurile sunt nefondate, fiind respinse ca atare.

27. Aplicarea art. 30 din Legea nr. 153/2017 în cazul poliţiştilor care exercită atribuţii ale unei
funcţii de conducere în baza unei dispoziţii zilnice a inspectoratului de poliţie.
Rezumat:
Astfel, art. 30 din Legea nr. 153/2017 prevede că:
„(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea
temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea
funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a
postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
(2) În perioada în care persoana angajată/numită exercită cu caracter temporar o funcţie
de conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere
respective.”
Din conţinutul textului legal menţionat rezultă că prevederile referitoare la exercitarea cu caracter
temporar a unei funcţii de conducere prin numirea temporară a unei persoane este aplicabilă dacă
prin statute sau legi speciale nu se prevede altfel.
Ori, reclamantul din prezenta cauza s-a aflat în una dintre aceste situaţiile derogatorii întrucât
exercitarea atribuţiilor funcţiei de conducere nu s-a realizat ca urmare a unei numiti temporare, ci
în baza Dispoziţiei Zilnice nr.X a Inspectoratului de Poliţie Judeţean B.
Având în vedere acest raţionament Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia RIL nr. 6/2021,
se constată că în lipsa unei numiri temporare a reclamantului pe funcţia de şef Birou Control Intern,
cu respectarea dispoziţiilor legale, nu se poate reţine o modificare a raportului de serviciu al
reclamantului, motiv pentru care acesta nu este îndreptăţit la acordarea drepturilor prev. de art.
30 alin.2 din Legea nr. 153/2017.
(Decizia nr. 579 din 14 septembrie 2021, Dosar nr. 1832/40/2020)

Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal la data de 29.09.2020, reclamantul Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean pentru membru de sindicat O.C., în contradictoriu cu
pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean a solicitat:
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- emiterea dispoziţiei de salarizare pentru membrul de sindicat O.C. pentru perioada 01.10.2017 01.12.2017, 30.09.2018-11.11.2018 şi 12.11.2019 - 29.02.2020;
- salarizarea membrului de sindicat O.C. în perioadele menţionate în conformitate cu atribuţiile
funcţiei pe care le-a executat;
- plata sumelor rezultate dintre cuantumul aferent funcţiei executate şi cea pentru care a fost
remunerat, inclusiv a sporurilor şi majorărilor actualizate cu rata inflaţiei şi dobânda legală.
Prin sentinţa nr. 34 din 28 ianuarie 2021 Tribunalul Botoşani - Secţia de contencios administrativ
şi fiscal a admis acţiunea, a obligat pârâtul la plata către reclamant a diferenţei dintre cuantumul
drepturilor salariale aferente funcţiei de conducere exercitate în perioadele:
- 01.10.2017 – 01.12.2017
- 30.09.2018 – 11.11.2018
- 12.11.2019 – 29.02.2020
şi cuantumul drepturilor salariale efectiv acordate în intervalele menţionate, diferenţe ce vor fi
actualizate cu indicele de inflaţie, la data plăţii, la care se va adăuga dobânda legală.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâtul Inspectoratul de Poliţie
Judeţean, criticând-o pentru nelegalitate, susţinând că instanţa de fond a dat o interpretare greşită
dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, înlăturând fără temei apărările instituţiei pârâtei.
Astfel cum a susţinut şi în faţa primei instanţe, nu există niciun temei legal pentru ca intimatul
reclamant să fie salarizat cu aceleaşi drepturi pentru perioada cât a asigurat conducerea Birou
Control Intern. Nu este de acord cu motivarea primei instanţe, în sensul în care intimatul reclamant
ar fi îndreptăţit la salarizare potrivit coeficientului funcţiei de şef al Biroului Control Intern pentru
o perioadă în care, în lipsa şefului biroului, având în vedere prevederile din fişa postului, reclamantul
ar fi îndeplinit atribuţiile aferente acestei funcţii, întrucât nu există nici un fundament legal în ceea
ce priveşte acordarea drepturilor salariale solicitate în astfel de situaţii, instanţa interpretând
dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 153/2017, fără a ţine seama de ultima teză a acestui articol. A făcut
referire la disp. art. 30 din Legea 153/2017 şi a precizat că prima instanţă a asimilat situaţia
intimatului reclamant, cu exercitarea temporară a unei funcţii de conducere prevăzută de art. 30
anterior enunţat, fără să aibă în vedere faptul că aceeaşi dispoziţie legală prevede că această
exercitare temporară a funcţiei de conducere trebuia realizată printr-o numire prin act administrativ
a acelei persoane şi doar dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. A solicitat să se
constate că Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului are caracter de lege specială faţă de
Legea nr. 153/2017, lege generală, şi prevede explicit care sunt modalităţile de modificare a
raporturilor de serviciu ale poliţiştilor.
Ori, nici salarizarea poliţistului nu poate suferi modificări decât în urma emiterii unor acte
administrative de modificare a raporturilor de serviciu, în cazul intimatului fiind nevoie de un act
administrativ de mutare în interesul serviciului pe funcţia de conducere sau de împuternicire pe
această funcţie. A considerat că „numirea temporară” la care face trimitere Legea nr. 153/2017, este
corespondentă noţiunii de „împuternicire” prevăzută de Legea nr. 360/2002, nefiind posibilă
existenţa numirii temporare în cazul poliţiştilor, întrucât legea specială, nr. 360/2002, prevede
expres care sunt situaţiile de modificare a raporturilor de serviciu, printre acestea neregăsindu-se
numirea temporară pe o funcţie. Însă, din punct de vedere al efectelor, numirea temporară pe funcţie
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este identică cu instituţia împuternicirii, ori în cazul reclamantului, neexistând un act administrativ
de împuternicire pe funcţia de conducere, nu putea beneficia nici de drepturile salariale aferente
acestei funcţii.
A învederat că potrivit art. 27 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 360/2002 Raportul de serviciu al poliţistului
se poate modifica prin: delegare; detaşare; participare la misiuni internaţionale; împuternicire pe o
funcţie de conducere; transfer; mutare; punere la dispoziţie.
A considerat că atât timp cât nici o dispoziţie legală nu prevede obligativitatea împuternicirii
unei persoane pe o funcţie de conducere, existând posibilitatea ca atribuţiile unei funcţii de
conducere să fie exercitate şi în baza prevederile din fişa postului, a apreciat că în prezenta cauză
nu se poate vorbi despre o culpă în ceea ce priveşte neîmputernicirea intimatului reclamant cu
consecinţa lipsei posibilităţii de salarizare aferente funcţiei de conducere.
Intimatul reclamant a fost salarizat în continuare pentru funcţia dc execuţie efectiv ocupată,
problema împuternicirii fiind o chestiune de oportunitate a conducerii inspectoratului, ţinând de
actul de conducere şi nu de legalitatea unei asemenea măsuri. În caz contrar s-ar putea ajunge ca în
toate situaţiile în care o funcţie de conducere ar fi vacantă şi nu se realizează împuternicirea unei
persoane pe funcţia de conducere în cauză (din diferite motive ce ţin de oportunitate apreciată ca
atare de persoana care exercită actul managerial), persoana care exercită efectiv atribuţiile acelei
funcţii de conducere în lipsă să fie salarizată cu salariul aferent funcţiei de conducere, ceea ce ar fi
contrar dispoziţiilor legale.
Faţă de cele expuse, a solicitat admiterea recursului, şi pe cale de consecinţă, respingerea în totalitate
a acţiunii formulată de reclamant.
Prin întâmpinarea depusă la dosar reclamantul Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean a învederat că recurentul argumentează poziţia sa pe
inexistenţa unor documente pe care el însuşi avea obligaţia de a le întocmi. A solicitat să se observe
că intimatul nu contestă faptul că reclamantul a prestat activitatea profesională respectivă (şi că este
îndreptăţit să fie remunerat ca atare), intimatul invocă propria-i culpă, respectiv faptul că el
(recurentul) nu a întocmit anumite documente (context în care consideră că ar exista doar atunci
cadrul legal ca atare) pentru ca reclamantul să fie remunerat conform activităţii profesionale
desfăşurate. Ori, tocmai acesta este obiectul acţiunii, realizarea plăţii pentru executarea atribuţiilor
funcţiei respective s-ar fi realizat (trebuia) sau se realizează prin întocmirea documentelor respective
de către angajator, aspect care constituie o obligaţie şi nu o opţiune de aplicarea a legii. Recurentul
încearcă să dezinformeze afirmând că, în lipsa şefului Biroului Control Intern, atribuţiile funcţiei
respective sunt executate de către reclamant. Acest lucru este parţial adevărat, însă este vorba de
situaţia în care funcţia de şef Birou control Intern este ocupată/ remunerată ca atare, iar ocupantul
lipseşte de la serviciu din anumite motive (misiune, boală, etc). Pentru asigurarea continuităţii
serviciului poliţienesc, documentele sunt semnate de către o altă personă. Însă nu aceasta este
situaţia de faţă tocmai pentru că funcţia de şef Birou Control intern a fost vacantă. Intimatul se
contrazice singur. Dacă, ipotetic (în cazul vacantării funcţiei respective) reclamantul avea obligaţia
respectivă (conform celor susţinute de recurent) de ce au mai fost necesare dispoziţiile zilnice ale
şefului inspectoratului pentru ca reclamantul să execute atribuţiile şefului de birou. Tocmai pentru
că nu existau circumstanţele invocate de către recurent.
A afirmat recurentul însuşi că art. 30 din Legea nr.153/2017 se aplică, inclusiv teza 2 de la alineatul
(1), dar că instanţa de fond nu ar fi avut în vedere această teză. A precizat că teza 2 prevede „dacă
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în statute sau legi speciale nu se prevede altfel”. Însuşi recurentul susţine că a respectat legea, sens
în care a înţeles că dispoziţiile sale de numire pentru exercitarea atribuţiilor funcţiei de către
reclamant au fost date conform legilor speciale, indiferent de modalitatea/ forma utilizată de către
intimat. Legile speciale nu interzic salarizarea persoanei care execută atribuţiile funcţiei vacante,
deci nu se prevede altceva. Nici nu poate fi apreciat ca şi argument faptul că tot el, intimatul ar fi
încălcat legile special sau că ar fi utilizat alţi termeni (desemnare) în locul celor menţionaţi expres
în legile speciale, acest lucru echivalând cu invocarea propriei culpe de către recurent, aspect care
nu poate fi primit.
A precizat că, Curtea de Apel Suceava a stabilit în speţe similare faptul că numirea pe o funcţie
(exercitarea atribuţiilor acesteia) se realizeză ca atare, indiferent de forma în care o realizează
angajatorul. Legiuitorul în art. 30 stabileşte ca şi condiţie necesară şi suficientă exercitarea cu
caracter temporar a unei funcţii de conducere şi nu altceva (modalitatea în care s-a dispus execitarea
funcţiei). Prin dispoziţia dată, recurentul a dispus reclamantului exercitarea atribuţiilor funcţiei
conform art. 30 (nu are relevanţă modalitatea, de vreme ce legile speciale nu interzic dispoziţiile
intimatului), reclamantul fiind îndreptăţit să fie remunerat în condiţiile art. 30 alin. (2) din Legea nr.
153/2017. Recurentul în mod greşit afirmă că nici o dispoziţie legală nu prevede obligativitatea
împuternicirii unei persoane pe o funcţie de conducere. Nici nu a solicitat acest lucru, ci doar
respectarea de către intimat a prevederilor art. 30 din Legea nr. 153/2017.
Faţă de cele expuse, solicită respingerea recursului, menţinerea în totalitate a sentinţei instanţei de
fond.
Analizând recursul formulat, ale cărui motive de critică se subsumează dispoziţiilor art. 488 pct.8
Cod procedură civilă, curtea a constatat următoarele:
Recurentul IPJ a invocat motivul de casare prev. de art. 488 alin. 1 pct.8 Cod procedură civilă,
susţinând că instanţa de fond a realizat o aplicare greşită a normelor de drept material.
În motivarea cererii, a arătat recurentul că nu există temei legal pentru salarizarea
reclamantului cu drepturile corespunzătoare funcţiei de şef Birou Control Intern pentru perioada în
care acesta a îndeplinit atribuţiile din fişa postului de şef birou.
Examinând susţinerile recurentului, curtea a constatat că acestea sunt întemeiate.
Astfel, art. 30 din Legea nr. 153/2017 prevede că:
„(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea
temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea
funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a
postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
(2) În perioada în care persoana angajată/numită exercită cu caracter temporar o funcţie
de conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere
respective.”
Din conţinutul textului legal menţionat rezultă că prevederile referitoare la exercitarea cu
caracter temporar a unei funcţii de conducere prin numirea temporară a unei persoane este aplicabilă
dacă prin statute sau legi speciale nu se prevede altfel.
Ori, reclamantul din prezenta cauza s-a aflat în una dintre aceste situaţiile derogatorii întrucât
exercitarea atribuţiilor funcţiei de conducere nu s-a realizat ca urmare a unei numiri temporare, ci
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în baza Dispoziţiei Zilnice a Inspetoratului de Poliţiei Judeţean Botoşani nr. 10624 din data de
22.11.2019, astfel cum rezultă din adresa aflată la dosarul de fond.
Este real că practica instanţelor de judecată a fost neunitară sub aspectul acordării drepturilor
solicitate de reclamant, însă prin Decizia RIL nr. 6/2021 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a realizat
o interpretare a unor norme legale asemănătoare, aplicabile funcţionarilor publici cu statut special
din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, iar raţionamentul reţinut este aplicabil şi prezentei
speţe.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia RIL nr. 6/2021, care este obligatorie pentru
instanţele de judecată, a statuat că: „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 alin.
(3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia de zi
pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei
de conducere nu constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3)
din Legea nr. 293/2004.”
În considerentele deciziei, s-a reţinut că „susţinerile procurorului general în sensul că
deciziile de zi pe unitate au produs, în concret, o modificare a felului muncii şi au operat o
modificare a raportului de serviciu nu pot fi primite, întrucât nerespectarea condiţiilor legale pentru
numirea într-o funcţie de conducere, chiar pentru o perioadă mai îndelungată de timp, aşa cum au
reţinut unele instanţe, nu poate produce consecinţe juridice, iar exercitarea în fapt a unor atribuţii
de conducere nu poate înlocui procedura legală de numire, aşa cum a fost concepută de legiuitor.”
Având în vedere acest raţionament, curtea constată că în lipsa unei numiri temporare a
reclamantului pe funcţia de şef Birou Control Intern, cu respectarea dispoziţiilor legale, nu se poate
reţine o modificare a raportului de serviciu al reclamantului, motiv pentru care acesta nu este
îndreptăţit la acordarea drepturilor prev. de art. 30 alin.2 din Legea nr. 153/2017.
Pe cale de consecinţă, curtea a admis recursul, a casat sentinţa recurată şi, în rejudecare, a
respins acţiunea formulată ca neîntemeiată.

28. Achiziţie publică. Conformitatea ofertei potrivit art. 137 alin.3 lit. a din HG nr. 395/2016
Rezumat:
Prin raportul procedurii „Achiziţie unităţi de calcul, printare şi supraveghere” nr. X oferta petentei
a fost respinsă ca neconformă, în temeiul art. 137 alin. (3) lit. a din HG nr. 395/2016 deoarece a
apreciat autoritatea contractantă că nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de
sarcini. S-a reţinut în acelaşi proces-verbal faptul că în caietul de sarcini a fost inserată cerinţa ca
„livrarea lşi montarea (punerea în funcţiune) a produselor se va face de către furnizorul declarat
câştigător, la sediul beneficiarului SCDCOC Popăuţi, în termen de 24 de ore de la primirea
comenzii, cu cheltuiala furnizorului” iar ofertantul a specificat în ofertă că „livrarea şi montarea
(punerea în funcţiune) a produselor se va face de către furnizorul declarat câştigător, la sediul
beneficiarului SCDCOC Popăuţi, în termen de 24 de ore de la primirea comenzii prin Poşta
Română”.
Contrar susţinerilor autorităţii contractante, se constată că nu există contradicţie între cerinţele
caietului de sarcini şi oferta petentei referitor la această cerinţă din caietul de sarcini.

438

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

Astfel, având în vedere că, în caietul de sarcini nu a fost indicat expres modul în care se va face
comunicarea comenzii, curtea reţine că autoritatea contractantă a acceptat orice modalitate de
comunicare a acesteia. Una dintre modalităţile de comunicare a comenzii către furnizor, de altfel
una dintre cele mai uzuale modalităţi de comunicare, este şi cea care se face prin Poşta Română.
În situaţia în care autoritatea contractantă dorea ca comunicarea ofertei să se facă într-o altă
modalitate ar fi trebuit să specifice în caietul de sarcini expres care este aceasta.
(Decizia nr. 584 din 15 septembrie 2021, Dosar nr. 541/39/2021)

Hotărârea:
Prin contestaţia nr. C207/02.07.2021, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu nr. 34437/05.07.2021, depusă de X SRL, privind procedura simplificată, online,
organizată de Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor, judeţul
Botoşani, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului având ca obiect
Achiziţie unităţi calcul, printare şi supraveghere, cod CPV 30141200-1 Calculatoare de birou
(Rev. 2), contestatoarea a solicitat anularea adresei de respingere a ofertei sale, ca netemeinică şi
nelegală; anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente ca netemeinice şi nelegale;
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, implicit reevaluarea ofertei sale; obligarea
autorităţii contractante la plata cheltuielilor avocaţiale efectuate pentru soluţionarea contestaţiei.
Prin Decizia nr. 1574/C9/1646 din 21.07.2021, Consiliul Naţional de Soluţionare a contestaţiilor, a
respins ca nefondată contestaţia formulată de X SRL, în contradictoriu cu Staţiunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor.
Pentru a pronunţa această decizie, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a reţinut
următoarele:
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor a iniţiat procedura
simplificată, online, în vederea atribuirii contractului având ca obiect Achiziţie unităţi calcul,
printare şi supraveghere, cod CPV 30141200-1 Calculatoare de birou (Rev. 2), prin publicarea în
SEAP a anunţului de participare simplificat nr. SCN1087941/ 22.06.2021.
Din informaţiile anunţului, s-a reţinut că valoarea estimată a contractului de furnizare care urmează
a fi atribuit este de 48.000,00 lei, fără TVA, criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, iar
termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 29.06.2021, ora 15:00.
Nemulţumită de rezultatul procedurii, X SRL a înaintat contestaţia, sens în care a constituit
cauţiunea în sumă de 960,00 lei, conform prevederilor art. 611 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016,
fiind depusă recipisa de consemnare nr. 207308730/1 din 01.07.2021, eliberată de CEC Bank SA,
Unitatea Liviu Rebreanu.
În ceea ce priveşte critica contestatoarei formulată împotriva respingerii ofertei depuse, s-a reţinut
că, prin procesul - verbal al şedinţei de evaluare a propunerilor tehnice nr. 604/29.06.2021, s-au
constatat următoarele: „... oferta tehnică a X SRL nu corespunde cerinţelor din caietul de sarcini
deoarece: am solicitat livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) a produselor se va face de către
furnizorul declarat câştigător, la sediul beneficiarului SCDCOC în termen de 24 de ore de la
primirea comenzii, cu cheltuiala furnizorului, iar ofertantul a specificat livrarea şi montarea (punerea
în funcţiune) a produselor se va face de către furnizorul declarat câştigător, la sediul beneficiarului
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SCDCOC, în termen de 24 de ore de la primirea comenzii prin Poşta Română. ... Oferta X SRL ...
neconforme şi vor fi respinse în temeiul dispoziţiilor art. 137 alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016,
deoarece nu satisfac în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini ”.
Totodată, s-a reţinut că, în caietul de sarcini, s-a stabilit: „Livrarea şi montarea (punerea în
funcţiune) a produselor se va face de către furnizorul declarat câştigător, la sediul beneficiarului
SCDCOC, în termen de 24 de ore de la primirea comenzii, cu cheltuiala furnizorului”.
Din verificarea propunerii tehnice depuse de societatea contestatoare, s-a constatat că s-au indicat
următoarele: „Livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) a produselor se va face de către furnizorul
declarat câştigător, la sediul beneficiarului SCDCOC, în termen de 24 de ore de la primirea comenzii
prin Poşta Română, cu cheltuiala furnizorului ”.
Din cele reţinute, se constată că propunerea tehnică a societăţii contestatoare nu respectă cerinţa
caietului de sarcini privind livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) a produselor, la sediul
achizitoarei, în condiţiile în care s-a impus 24 ore de la primirea comenzii şi s-a ofertat 24 ore de la
primirea comenzii prin Poşta Română.
În mod evident termenul ofertat de 24 ore de la primirea comenzii prin Poşta Română, nu respectă
termenul impus de autoritatea contractantă, fiind mai mare decât cel solicitat, de 24 ore de la
primirea comenzii.
Societatea contestatoare avea posibilitatea de a solicita clarificări în referire la termenul în discuţie,
potrivit art. 160 din Legea nr. 98/2016 sau de a formula contestaţie în condiţiile capitolului III din
Legea nr. 101/2016.
Având în vedere că ofertanta nu a uzat de aceste drepturi, este fără echivoc că avea obligaţia de a
depune oferta cu respectarea tuturor cerinţelor impuse prin documentaţia de atribuire, inclusiv a
celor din caietul de sarcini, conform art. 75 din Legea nr. 98/2016, potrivit căruia ofertantul depune
oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei,
însoţită de documentele sau de documentul unic de achiziţie european, în conformitate cu
dispoziţiile art. 193-197, după caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite
de autoritatea contractantă.
Or, în condiţiile în care societatea contestatoare a depus oferta fără respectarea tuturor cerinţelor
documentaţiei de atribuire, în mod evident şi-a asumat riscul ca oferta sa să fie respinsă ca
neconformă, ceea ce s-a şi întâmplat.
Mai mult, o solicitare de clarificare a termenului în discuţie nu este posibilă, având în vedere că o
astfel de solicitare ar crea ofertantei un avantaj evident, în detrimentul celorlalţi ofertanţi, cu
încălcarea prevederilor art. 209 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Pe de altă parte, contrar celor susţinute de societatea contestatoare, sintagma din caietul de sarcini
„în termen de 24 de ore de la primirea comenzii” nu face referire la momentul primirii comenzii în
original de către ofertantul declarat câştigător, în condiţiile în care, potrivit art. 6 din draftul de
contract - Documentele contractului „comanda achizitorului”, reprezintă în sensul art. 6.1 lit. d) o
altă anexă la contract.
Singura cerinţă impusă de achizitoare este ca Livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) a
produselor să se facă de către furnizorul declarat câştigător, la sediul beneficiarului SCDCOC, în
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termen de 24 de ore de la primirea comenzii, cu cheltuiala furnizorului, fără a exista impusă vreo
condiţie în referire la transmiterea comenzii, precum cea de transmitere în original a acesteia.
Faptul că a respectat clauza potrivit căreia furnizorul se obligă să depoziteze gratuit produsele până
la solicitarea de livrare iniţiată de autoritatea contractantă, nu înseamnă că oferta poate fi declarată
conformă, câtă vreme nu respectă cerinţa caietului de sarcini, în referire la termenul de 24 ore pentru
livrarea şi punerea în funcţiune a produselor.
Cât priveşte susţinerea autorităţii contractante din punctul de vedere faţă de contestaţie, potrivit
căreia ofertanta ar fi depus draftul de contract semnat electronic, fără a agrea varianta propusă,
modificând în contract termenul de plată faţă de cel propus, reducându-l la 30 de zile, cu toate că
fondurile aferente achiziţiilor nu sunt repartizate în termen de 30 de zile, fiind fonduri din cadrul
proiectelor de cercetare, astfel că nu se poate accepta ca ofertanţii să modifice clauzele contractuale,
trebuie avut în vedere că un astfel de motiv nu a făcut obiectul analizei comisiei de evaluare.
În condiţiile în care motivul în discuţie nu face parte din documentele întocmite de comisia de
evaluare, nu a fost însuşit de aceasta şi nu a fost comunicat ofertantei, pentru a asigura acesteia
posibilitatea de a formula apărări, nu poate fi reţinut în soluţionarea cauzei.
Vis-a-vis de faptul susţinut de societatea contestatoare că achizitoarea, prin comisia de evaluare a
efectuat o analiză superficială a ofertelor depuse, l h şi 33 min. în care a fost finalizată evaluarea
tehnică, financiară şi redactat raportul procedurii, se constată lipsa de temeinicie a acesteia, nefiind
constatate argumente că evaluarea ofertei depuse de contestatoare este incorect realizată.
Referitor la faptul susţinut de societatea contestatoare că potrivit raportului procedurii nr.
605/30.06.2021 (pct. 3.1.5), a depus o ofertă financiară care conţine un preţ mai mic decât al
ofertantei declarate câştigătoare, motiv pentru care justifică un interes în promovarea contestaţiei,
este de reţinut că, fiind respinsă, comisia de evaluare nu a deschis propunerea financiară a acestei
ofertante. Mai mult, interesul său este justificat de faptul că oferta sa a fost respinsă şi nu de valoarea
propunerii financiare care nu se cunoaşte.
Este de reţinut şi faptul că, în Raportul procedurii nr. 605/30.06.2021, fiind indicat eronat pentru
societatea contestatoare motivul de respingere a ofertei depuse de aceasta, prin Decizia de corectare
eroare tehnoredactare nr. 62/01.07.2021, s-a remediat eroarea, fiind reţinut motivul de respingere în
acord cu cele constatate prin procesul - verbal al şedinţei de evaluare a propunerilor tehnice nr.
604/29.06.2021, mai sus menţionate.
Împotriva Deciziei nr. 1574/C9/1646 din 21 iulie 2021 a Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor a formulat plângere petenta X SRL prin administrator, înregistrată pe rolul Curţii
de Apel Suceava sub nr. 541/39/2021 la 20 august 2021, prin care a solicitat admiterea plângerii,
modificarea deciziei CNSC, admiterea contestaţiei societăţii, anularea adresei intimatei nr. 605 din
30.06.2021 de respingere a ofertei societăţii petente, anularea Raportului procedurii de atribuire nr.
605 din 30.06.2021 şi actele subsecvente emise de către intimată, obligarea intimatei la plata
cheltuielilor avocaţiale efectuate de petentă în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea
Contestaţiilor.
A precizat petenta că C.N.S.C. a respins contestaţia societăţii pe motiv că propunerea tehnică „nu
respectă cerinţa caietului de sarcini privind livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) a
produselor, la sediul achizitoarei, în condiţiile în care s-a impus 24 ore de la primirea comenzii şi
s-a ofertat 24 ore de la primirea comenzii prin Poşta Română”. S-a mai reţinut că „în condiţiile în
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care societatea contestatoare a depus oferta fără respectarea tuturor cerinţelor documentaţiei de
atribuire, în mod evident şi-a asumat riscul ca oferta sa să fie respinsă ca neconformă, ceea ce s-a
şi întâmplat”.
A considerat decizia CNSC ca fiind netemeinică şi nelegală pentru următoarele considerente:
În primul rând, a argumentat că propunerea înaintată de societate cu privire la adăugarea sintagmei
„de la primirea comenzii prin Poşta Română” după termenul de 24 de ore stipulat în documentaţia
de atribuire reprezintă, în realitate, o explicitare a unei prevederi contractuale, luând în considerare
şi prevederile draft-ului contractului de furnizare pus la dispoziţie de autoritate în cuprinsul
documentaţiei de atribuire [a se vedea art. 23.1 alin. (1) - „Orice comunicare între părţi, referitoare
la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris" şi art. 23.1 alin. (2) - „Orice
document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii" din
draft-ul contractului]. Vezi Anexa 1 la prezenta plângere.
În al doilea rând, astfel cum a remarcat şi autoritatea contractantă, propunerea societăţii poate fi
considerată, cel mult, o propunere de modificare a unei clauze contractuale stabilită de autoritatea
contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire.
Posibilitatea formulării de propuneri de modificare a clauzelor contractuale rezultă din interpretarea
per a contrario a dispoziţiilor art. 137 alin. (3) lit. b) din HG nr. 395/2016, pe care le-a inserat.
Astfel, propunerea de modificare a clauzelor contractuale constituie un drept de sine stătător al
ofertantului, distinct de dreptul prevăzut de dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Legea 101/2016 ce
consacră posibilitatea contestării conţinutului documentaţiei de atribuire.
A invocat şi inserat art. 134 alin. (1) din HG nr. 396/2016 şi a arătat că, coroborând dispoziţiile
legale menţionate, rezultă că autoritatea contractantă, în virtutea rolului său activ, are obligaţia de a
stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea
fiecărei solicitări de participare/oferte. În măsura în care oferta prezentată conţine propuneri de
modificare a clauzelor contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
contractantă, comisia de evaluare are obligaţia de a-l informa pe ofertant cu privire la acest aspect
şi de a-i propune renunţarea la clauzele respective, sub sancţiunea respingerii ofertei ca neconformă.
Or, intimata-autoritate contractantă a declarat oferta societăţii ca neconformă, invocând faptul că nu
ar fi respectat cerinţele caietului de sarcini întrucât ar fi modificat termenul de livrare, deşi comisia
de evaluare (i) nu a solicitat în niciun moment clarificări sau completări la oferta depusă, (ii) nu a
informat în niciun moment de faptul că propunerea societăţii ar fi în mod evident dezavantajoasă
pentru autoritatea contractantă şi (iii) nu i-a propus să renunţe la modificarea propusă.
Procedând în acest mod, autoritatea şi-a încălcat obligaţiile imperativ stabilite de lege în vederea
asigurării unei verificări corecte şi temeinice a ofertelor depuse, privând societatea de dreptul de a
participa în condiţiile legii la procedura de achiziţie şi a respins oferta într-o manieră excesivă şi în
totală contradicţie cu principiul proporţionalităţii. Dimpotrivă, comisia de evaluare a procedat la
efectuarea unei analize superficiale a ofertelor depuse, acest lucru putând fi observat nu numai din
durata extrem de scurtă ( l h 33min) în care a fost finalizată procedura de evaluare a ofertelor din
punct de vedere tehnic şi financiar, dar şi din redactarea Raportului procedurii nr. 605 din
30.06.2021, din cuprinsul căruia se poate observa că motivele de respingere ca neconforme a
ofertelor depuse de către societate şi societatea Y SRL au fost inversate (aşa cum se poate observa
şi din punctul de vedere depus de autoritatea contractantă, motivul pentru care oferta societăţii a
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fost respinsă este cel prevăzut în dreptul ofertantului Y SRL, şi nu cel prevăzut în dreptul societăţii
).
A subliniat că nu se pune problema ca oferta societăţii să nu corespundă din punct de vedere tehnic
cu cerinţele caietului de sarcini; dimpotrivă, specificaţiile tehnice corespund pe deplin caietului de
sarcini, fiind respectată şi clauza potrivit cu care furnizorul se obligă să depoziteze gratuit produsele
până la solicitarea de livrare iniţiată de autoritatea contractantă (a se vedea pagina 3/3 din cuprinsul
ofertei tehnice). Vezi Anexa 2 la prezenta plângere.
A arătat că singurul aspect de neconformitate invocat de autoritate vizează explicitarea de către
societate a modalităţii de comunicare a comenzii. în măsura în care autoritatea contractantă i-ar fi
informat asupra faptului să propunerea este evident dezavantajoasă pentru aceasta din urmă,
societatea ar fi avut posibilitatea să renunţe la această propunere (ofertă ce ar fi îndeplinit, astfel,
condiţiile tehnice - din perspectiva autorităţi -, iar autoritatea contractantă ar fi avut posibilitatea să
încheie contractul de achiziţie în condiţii mult mai avantajoase economic, având în vedere faptul că
oferta financiară a societăţii era mai avantajoasă pentru autoritatea contractantă decât oferta
declarată câştigătoare.
În privinţa propunerii pe care a făcut-o, nu se poate susţine cu temei că aceasta ar fi fost
dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă. A recurs la această circumstanţiere luând în
considerare faptul că expedierea prin intermediul Poştei Române este una uzuală şi în activitatea
instanţelor de judecată (a se vedea referirile din Codul de procedură civilă la această modalitate de
transmitere a actelor procedurale) şi poate asigura certitudinea transmiterii documentelor. Dacă, de
exemplu, comanda s-ar transmite prin e-mail ar putea exista incertitudini cu privire la primirea
acesteia, iar dacă s-ar trimite prin intermediul executorului judecătoresc, acesta ar recurge tot la
serviciile Poştei Române (date fiind localităţile diferite unde se află sediile autorităţii contractante
şi societăţii furnizoare), iar documentele ar ajunge mai târziu din cauza formalităţilor pe care le
efectuează executorul prealabil trimiterii prin poştă.
Autoritatea contractantă ar fi trebuit să ia în considerare problema pe care a ridicat-o şi să o clarifice
astfel încât să nu mai existe nicio îndoială. În loc să procedeze astfel, autoritatea a preferat să
respingă oferta societăţii ca neconformă.
Este în afară de orice discuţie că societatea nu putea lua în considerare o eventuală comandă prin email cu o semnătură fotografiată (document simplu pdf), ci doar o comandă cu semnătură
electronică extinsă potrivit Legii 455/2001.
A mai învederat că toate documentele postate în SEAP de către intimata-autoritate contractantă,
precum şi toate documentele transmise prin e-mail de către intimata-autoritate contractantă pe
adresa societăţii petente sunt în format pdf (Portable Document Format) şi nu poartă nicio
semnătură electronică extinsă potrivit Legii 455/2001, fiind evident că o semnătură fotocopiată din
cuprinsul unui document nu poate echivala forţei juridice a unei semnături electronice sau a unei
semnături olografe, iar semnătura fotocopiată din cuprinsul documentelor se află la Anexa 3 din
plângere.
În conformitate cu Fişa de date a achiziţiei, pentru comunicările efectuate în SEAP a documentelor
care compun oferta şi DUAE, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi
încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic. În ceea ce priveşte
principiul egalităţii de tratament juridic, autoritatea stipulează că nu se acceptă oferte şi/sau
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documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un
certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu
prevederile legale referitoare la semnătură electronică. A se vedea, în acest sens, şi art. 216 alin. 1 1
din Legea 98/2016 coroborat cu art. 22 alin. 2 din HG 395/2016.
A invocat şi inserat art. 7 din Legea 455/2001 privind semnătura electronică, art. 148 alin. 1, art.
267 din Codul de procedură civilă, şi a arătat că legea specială la care se face trimitere este Legea
nr. 455 din 18.07.2001 (împreună cu HG 1295/2001); art. 1, art. 5 din Legea nr. 455/2001, art. 272
din Codul de procedură civilă .
A învederat că, pentru ca un înscris în formă electronică să fie asimilat unui înscris sub semnătură
privată (a cărui valabilitate depinde de existenţa semnăturii), este necesar ca acestuia să îi fie ataşată
o semnătură electronică, noţiune definită şi reglementată de Legea nr. 455/2001, iar această condiţie
nu a fost îndeplinită în speţă de către intimata – autoritatea contractantă în nici un document postat
pe SEAP şi în nici un document transmis atât către societatea petentă, cât şi către CNSC (a se
vederea Anexa 3 la plângere).
Întrucât semnătura trebuie să ateste consimţământul părţii cu privire la conţinutul actului înaintat
celeilalte părţi, o semnătură fotocopiată nu îndeplineşte cerinţele impuse de lege pentru a certifica
autenticitatea acestui consimţământ.
A apreciat că o semnătură fotocopiată (sau, în cazul acesta, rezultată din imprimarea unui document
în format pdf (Portable Document Format) nu îndeplineşte cerinţa semnăturii prevăzută de art. 148
alin. (1) teza I coroborat cu alin. (2) Cod procedură civilă. Cu titlu de practică judiciară, a invocat
Decizia nr. 953A/2018 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă.
În al treilea rând, CNSC a mai reţinut că „ o solicitare de clarificare a termenului în discuţie nu
este posibilă, având în vedere că o astfel de solicitare ar crea ofertantei un avantaj evident, în
detrimental celorlalţi ofertanţi, cu încălcarea prevederilor art. 209 alin. (2) din Legea 98/2016”.
Consideră că un astfel de punct de vedere nu poate fi acceptat.
A invocat şi inserat art. 209 alin. (2) din Legea 98/2016, şi a argumentat că nu susţine că autoritatea
contractantă era obligată să accepte propunerea societăţii, ci că avea obligaţia de a stabili care sunt
clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări
de participare/oferte şi că, în măsura în care oferta prezentată conţinea propuneri de modificare a
clauzelor contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă,
comisia de evaluare avea obligaţia de a-1 informa pe ofertant cu privire la acest aspect şi de a-i
propune renunţarea la clauzele respective, sub sancţiunea respingerii ofertei ca neconformă. Îşi pune
întrebarea: dacă autoritatea contractantă ar fi decis că nu poate accepta propunerea societăţii şi i-ar
fi solicitat să renunţe la acea clauză, în ce mod s-ar fi creat vreun avantaj în favoarea petentei? Este
evident că dacă ar fi renunţat la acea clauză, procedura ar fi continuat în mod firesc şi s-ar fi trecut
la faza următoare de evaluare a ofertelor (din punct de vedere financiar), iar dacă nu ar fi renunţat,
autoritatea contractantă avea toate motivele să respingă oferta ca neconformă. De asemenea, dacă
autoritatea contractantă ar fi făcut precizarea corespunzătoare (relativă la primirea comenzii prin email, fax, Poşta Română, curier, executor judecătoresc etc.), în ce mod ar fi fost
avantajaţi/dezavatajaţi ofertanţii?
În drept, plângerea se întemeiază pe dispoziţiile art. 29 din Legea 101/2016 şi celelalte dispoziţii
legale la care a făcut referire în cuprinsul plângerii.
Prin întâmpinarea depusă la 26 august 2021, intimata Autoritatea contractantă Staţiunea de
cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor a solicitat respingerea plângerii
formulate ca nefondată.
A arătat că la data de 22.06.2021, petenta în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura
de atribuire prin procedură simplificată, online, într-o singură etapă, pentru atribuirea contractului
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de achiziţie unităţi calcul, printare şi supraveghere, SCN1087941. La această procedură au participat
şi au depus oferte un număr de trei operatori economici. Împotriva modalităţii în care a fost evaluată
oferta sa, X SRL a formulat contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
împotriva Adresei nr. 605 din 30.06.2021 (Raport procedură).
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin Decizia nr. 1574/C9/1646 din 21.07.2021,
în mod temeinic şi legal a respins contestaţia pe motiv că propunerea tehnică nu respectă cerinţa
caietului de sarcini privind livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) produselor la sediul
achizitoarei, în condiţiile în care s-au impus 24 ore de la primirea comenzii şi s-au ofertat 24 ore de
la primirea comenzii prin Poşta Română.
Oferta tehnică a X SRL a fost respinsă deoarece Comisia de evaluare a considerat că nu corespunde
cerinţelor din Caietul de sarcini pentru că: s-a solicitat ca livrarea şi montarea (punerea în funcţiune)
a produselor să se facă de către furnizorul declarat câştigător, la sediul beneficiarului SCDCOC, în
termen de 24 de ore de la primirea comenzii, cu cheltuiala furnizorului iar ofertantul a specificat
livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) a produselor se va face de către furnizorul declarat
câştigător, la sediul beneficiarului SCDCOC, în termen de 24 de ore de la primirea comenzii prin
Poşta Română.
Oferta X SRL a fost neconformă şi a fost respinsă în temeiul dispoziţiilor art. 137 alin. (3) lit. nr.
395/2016, deoarece nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.
Conform cerinţelor din caietul de sarcini, livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) produselor se
va face de către furnizorul declarat câştigător, la sediul beneficiarului SCDCOC, în termen de 24
de ore de la primirea comenzii, cu cheltuiala furnizorului.
Oferta tehnică a X SRL nu a respectat cerinţele caietului de sarcini, modificând practic termenul de
livrare la 24 de ore de la data când ar primi comanda prin Poşta Română. Această modificare a
cerinţelor caietului de sarcini practic i-ar aduce ofertantului X SRL un termen de livrare majorat de
la 24 de ore la câteva zile.
O dovadă în plus că modificarea termenului de la 24 de ore de la primirea comenzii a 24 de ore de
la primirea comenzii prin Poşta Română îi oferă petentei un avantaj faţă de ceilalţi ofertanţi
determinând un termen de livrare de câteva zile, este şi faptul că petenta care are sediul în judeţul
Botoşani a primit prin Poşta Română decizia CNS în data de 26.07.2021- anexa nr. l, iar petenta,
care are sediul în Bucureşti, a primit plicul în data de 04.08.2021, deşi acesta a fost expediat către
intimata – autoritatea contractantă şi către petentă în aceeaşi zi, 23.07.2021.
Dacă ofertantul X SRL era nemulţumit în privinţa cerinţelor caietului de sarcini, avea posibilitatea
contestării documentaţiei de atribuire în termenul prevăzut de art. 8 al. 2 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, care
prevede că în cazul în care contestaţia priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în
Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoştinţă este
data publicării documentaţiei de atribuire.
Prin Decizia nr. 1574/C9/1646 din 21.07.2021 pronunţată de Consiliul National de Soluţionare a
Contestaţiilor în mod temeinic şi legal se arată ca societatea contestatoare avea posibilitatea de a
solicita clarificări în referire la termenul în discuţie, potrivit art. 160 din Legea nr. 98/2016 sau de a
formula contestaţie în condiţiile capitolului III din Legea nr. 101/2016. Având în vedere că ofertanta
nu a uzat de aceste drepturi, este fără echivoc că avea obligaţia de a depune oferta cu respectarea
tuturor cerinţelor impuse prin documentaţia de atribuire, inclusiv a celor din caietul de sarcini,
conform art. 75 din Legea nr. 98/2016, potrivit căruia ofertantul depune oferta elaborată în
conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei însoţită de documente
sau de documentul unic de achiziţie european, în conformitate cu dispoziţiile art. 193-197, după
caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractantă.
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Ofertantul X SRL consideră în mod nefondat c ă din sintagma din caietul de sarcini - în termen de
24 de ore de la primirea comenzii - se înţelege comunicarea redactată în scris şi depusă personal de
parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire dat fiind atât natura
proiectului de finanţare cât şi structura dosarului de achiziţie publică, documentul privind respectiva
comandă a beneficiarului SCDCOC va fi tipărit pe suport hârtie pentru a fi depus la instituţia
finanţatoare.
În situaţia în care autoritatea contractantă Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Ovinelor şi Caprinelor
ar fi acceptat oferta X SRL prin care termenul de livrare era modificat, atunci autoritatea
contractantă ar fi încălcat principiile statuate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv
garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici care au depus oferta la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie unităţi calcul, printare şi supraveghere şi au
îndeplinit cerinţa solicitată prin caietul de sarcini.
A invocat şi inserat art. 123 alin. 1, art. 133 alin. 2 din HG nr. 395/2016 şi a arătat că în plângerea
adresată Curţii de Apel Suceava, petenta a arătat că modificarea termenului de livrare la 24 de ore
de la comunicarea comenzii prin Poşta Română poate fi considerată, cel mult, o propunere de
modificare a unei clauze contractuale stabilită de autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei
de atribuire şi că unele documente nu purtau semnătura electronică.
A invocat şi inserat art. 30 al. 2 din Legea nr. 101/2016, şi a arătat că în contestaţia adresată
CNSC, petenta nu a învederat că modificarea termenului stabilit în caietul de sarcini este o
modificare a clauzelor contractuale şi nici că unele documente nu erau semnate electronic, şi a
precizat că erau semnate olograf de reprezentantul legal şi nu sunt semnături fotocopiate aşa cum
în mod eronat a susţinut petenta.
Pentru motivele arătate a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.
Analizând actele şi lucrările dosarului, curtea a constatat următoarele:
Prin raportul procedurii „Achiziţie unităţi de calcul, printare şi supraveghere” nr. 605/30.06.2021
oferta petentei a fost respinsă ca neconformă, în temeiul art. 137 alin. (3) lit. a din HG nr. 395/2016
deoarece, a apreciat autoritatea contractantă că nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului
de sarcini. S-a reţinut în acelaşi proces-verbal faptul că în caietul de sarcini a fost inserată cerinţa
ca „livrarea şi montarea (punerea în funcţiune) a produselor se va face de către furnizorul declarat
câştigător, la sediul beneficiarului SCDCOC, în termen de 24 de ore de la primirea comenzii, cu
cheltuiala furnizorului” iar ofertantul a specificat în ofertă că „livrarea şi montarea (punerea în
funcţiune) a produselor se va face de către furnizorul declarat câştigător, la sediul beneficiarului
SCDCOC, în termen de 24 de ore de la primirea comenzii prin Poşta Română”.
Contrar susţinerilor autorităţii contractante, curtea a constatat că nu există contradicţie între
cerinţele caietului de sarcini şi oferta petentei referitor la această cerinţă din caietul de sarcini.
Astfel, având în vedere că, în caietul de sarcini nu a fost indicat expres modul în care se va face
comunicarea comenzii curtea constată că autoritatea contractantă a acceptat orice modalitate de
comunicare a acesteia. Una dintre modalităţile de comunicare a comenzii către furnizor, de altfel
una dintre cele mai uzuale modalităţi de comunicare, este şi cea care se face prin Poşta Română. În
situaţia în care autoritatea contractantă dorea ca comunicarea ofertei să se facă într-o altă modalitate
ar fi trebuit să specifice în caietul de sarcini expres care este aceasta.
Pe de altă parte, curtea a apreciat excesiv a pune în sarcina petentei faptul că cerinţa privind
furnizarea şi montarea produselor este oarecum ambiguă şi să-i impună acesteia să solicite lămuriri
cu privire la documentaţia de atribuire când, aşa cum am arătat, aceasta prevede orice modalitate de
comunicare a comenzii inclusiv cea care se face prin Poşta Română.
În considerarea celor arătate, curtea a admis plângerea, a modificat Decizia nr.
1574/C9/1646/21.07.2021 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în sensul admiterii
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în parte a contestaţiei. Urmare a admiterii parţiale a contestaţie, curtea a anulat Raportul procedurii
nr. 605/30.06.2021 în ceea ce priveşte neconformitatea ofertei tehnice a X SRL şi a obligat
autoritatea contractantă să reevalueze această ofertă cu respectarea cele arătate în prezenta decizie.

29. Încetarea de drept a contractului individual de muncă al unui funcţionar public în cazul unei
condamnări definitive. Aplicarea art. 517 din OUG nr. 57/2019
Rezumat:
Potrivit art.517 din OUG 57/2019: „(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:
g) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru o faptă
prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la
data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, indiferent de modalitatea de individualizare
a executării pedepsei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a ocupa
funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru
săvârşirea faptei, ca pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării unei funcţii sau
a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranţă, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;”
Argumentele în combaterea incidenţei art.517 alin.1 lit.g) teza II din OUG 57/2019, constând în
statuările instanţei supreme din cuprinsul HP nr.15/2017 nu pot fi reţinute.
Contrar opiniei recurentului, statuările ICCJ -Completul pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept din Decizia nr.15/2017 se referă la interpretarea dispoziţiilor art.56 alin.1 lit.f) din Codul
muncii, potrivit cărora: "(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: f) ca
urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti;”, or, această prevedere legală nu este aplicabilă în cauza
dedusă judecăţii.
În situaţia reclamantului este pe deplin aplicabilă legea specială, ulterioară – OUG nr.57/2019 –
în detrimentul Codului muncii, iar această lege reglementează în mod explicit cazul de încetare de
drept a raportului de serviciu a funcţionarului public în situaţia aplicării unei pedepse privative de
libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, indiferent de modalitatea de
individualizare a executării pedepsei. Aşadar, spre deosebire de reglementarea din Codul muncii,
cea din Codul administrativ este clară şi nu lasă loc la interpretări în legătură cu modalitatea de
individualizare a executării pedepsei din hotărârea judecătorească de condamnare.
(Decizia nr. 594 din 15 septembrie 2021, Dosar nr. 2556/86/2020)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 20 august 2020 sub nr. unic
ecris 2556/86/2020, reclamantul L.M., în contradictoriu cu pârâta Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană, a solicitat:
- să se constate nulitatea deciziei nr. 56 din 07.08.2020 emisă de pârâtă prin care s-a dispus încetarea
de drept a raportului de serviciu al reclamantului, cu data de 24.09.2019 şi l-a obligat să restituie
sumele încasate de la pârâtă pe perioada 24.09.2019 - 07.08.2020 şi să se dispună reintegrarea în
funcţia deţinută anterior sau într-o funcţie echivalentă, cu obligarea la despăgubiri egale cu
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veniturile salariate de care a fost lipsit conform art. 527 al. 2 din OUG 57/2019 începând cu data de
07.08.2020 şi până la reintegrarea mea.
- anularea deciziei nr. 56/07.08.2020 emisă de pârâtă şi obligarea pârâtei să-i plătească o
despăgubire egală cu drepturile salariate de care a fost lipsit, indexată, majorată şi recalculată,
precum şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data de 07.08.2020 şi până la
reintegrarea în muncă.
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa penală nr. 453/03.09.2019 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosarul nr.
49/314/2019, definitivă prin neapelare, a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni
închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 91 Cod penal pentru
săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art. 336 al.
1 Cod penal. De asemenea, în baza aceleiaşi sentinţe s-a dispus ca şi măsura complementară:
interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv 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 rămânerii definitive a acestei hotărâri.
1. Pe cale de excepţie, solicită să se constate nulitatea absolută a deciziei nr. 56/07.08.2020 emisă
de pârâtă pentru încălcarea dispoziţiilor art. 533 al. 1 lit. t raportat la art. 535 din OUG nr.
57/2019.Pentru motivele expuse, în conformitate cu dispoziţiile art. 535 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, a solicitat a se constata nulitatea dispoziţiei nr. 56/07.08.2020 emisă
de pârâtă.
2. Pe fond, a solicitat anularea deciziei nr. 56/07.08.2020 emisă de pârâtă şi să fie obligată să îl
reintegreze în funcţia deţinută anterior şi să-i plătească o despăgubire egală cu drepturile salariale
de care a fost lipsit, indexate, majorate şi recalculate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi
beneficiat începând cu data de 07.08.2020 şi până la reintegrarea în muncă.
Decizia nr. 56/07.08.2020 emisă de pârâtă este nelegală şi netemeinică, fiind dată cu aplicarea
greşită a dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sub următoarele aspecte:
2.1. Dispoziţia atacată a fost emisă cu nerespectarea dispoziţiilor art. 517 al. 1 lit. g) şi h) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ administrativ.
Pentru motivele expuse, în conformitate cu dispoziţiile art. 535 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, a solicitat a se constata nulitatea dispoziţiei nr. 56/07.08.2020 emisă de pârâtă.
Pârâta Direcţia pentru Agricultură Suceava, prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 17.09.2020,
a solicitat respingerea acţiunii, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 898 din 10.12.2020, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal, a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul L.M., în contradictoriu cu pârâta
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul L.M., prin care a solicitat, pentru motivul
prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, admiterea recursului, casarea sentinţeirecurate, iar, în rejudecare, admiterea acţiunii, anularea Deciziei nr. 56/07.08.2020 a Direcţiei
pentru Agricultură Judeţeană Suceava, să se dispună reintegrarea sa, începând cu data de
24.09.2019, în funcţia publică deţinută anterior încetării de drept a raportului de serviciu, de
consilier clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul implementarea politicilor şi
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strategiilor în agricultură sau într-o funcţie publică echivalentă, precum şi plata de către instituţia
publică pârâtă - Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Suceava în favoarea sa a unei
despăgubiri egale cu diferenţa între veniturile obţinute ulterior datei de 07.08.2020 şi cuantumul
salariilor indexate, majorate şi recalculate şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat ca funcţionar
public de la 07.08.2020 şi până la data reintegrării.
În motivare reclamantul-recurent a arătat că prin sentinţa – recurată s-a reţinut că nu poate fi primită
critica legată de încălcarea art. 533 alin. 1 lit. f) Cod administrativ, privind omisiunea indicării
termenului de contestare şi a instanţei de contencios administrativ competentă, omisiune care nu
este aptă să producă reclamantului vreo vătămare a drepturilor sau a intereselor sale legitime.
Totodată, a reţinut tribunalul că sunt incidente situaţiile prevăzute de art. 517 alin. 1 lit. g) şi h) Cod
administrativ, aplicându-i-se atât pedeapsa închisorii (se face referire de instanţa de fond la aplicarea
unei pedepse privative de libertate de 1 an şi 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr.
573/03.09.2019 a Judecătoriei Suceava, încât nu are relevanţă modalitatea de individualizare a
executării pedepsei - în speţă, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere), cât şi pedeapsa
complementară a interzicerii ocupării funcţiei ce implică exerciţiul autorităţii de stat, încât mă
regăsesc în ipoteza situaţiei alternative secundare a textului lit. g); în raport de obiectul pedepsei
complementare (interzicerea dreptului ocupării funcţiei publice), se regăseşte şi în prezenţa ipotezei
de la lit. h).
Referitor la critica vizând data încetării funcţiei (24.09.2019) şi dispoziţia cuprinsă în art. 2 (pentru
perioada 24.09.2019-07.08.2020 este obligat la restituirea sumelor încasate cu titlu de drepturi
salariale, precum şi accesorii, ca vouchere de vacanţă, ca şi orice alte categorii de indemnizaţii
încasate de la DAJ), se arată că efectul Deciziei contestate este unul constatator al cazului de încetare
de drept a raportului de funcţie publică, de la data rămânerii definitive a condamnării la pedeapsa
închisorii şi la pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia publică, încât
relaţiile de serviciu fiind încetate prin efectul condamnării, în absenţa funcţiei sumele au fost
încasate fără drept. S-a făcut trimitere şi la dispoziţiile art. 435, art. 517 alin. 3 Cod administrativ.
În opinia sa, au fost greşit interpretate dispoziţiile legale incidente, privind cazurile de nulitate de
drept a actelor administrative (art. 533, art. 535 Cod administrativ), mai precis calificarea nulităţii
în discuţie, una absolută şi nu relativă, şi privind ipotezele concrete de încetare de drept a raportului
de funcţie publică în cazurile prevăzute de art. 517 alin. 1 lit. g) teza II şi h) teza I din Codul
administrativ, texte care potrivit art. 535, actele administrative întocmite cu nerespectarea
dispoziţiilor art. 528-533 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios
administrativ competentă, în condiţiile legii.
Două chestiuni se pun în discuţie în speţă, acestea fiind greşit rezolvate de instanţa de fond: dacă
nulitatea prevăzută de art. 535 OG 57/2019 este una de drept absolută sau relativă; dacă o
condamnare la pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în
condiţiile art. 91 Cod penal, se circumscrie dispoziţiile art. 517 alin. 1 lit. g) teza II OG 57/2019,
respectiv dacă pedeapsa complementară a interzicerii 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 este subsumată cazului de încetare de drept a drept a raportului de funcţie publică, potrivit art.
517 alin. 1 lit. h) teza I OG 57/2019.
1. Decizia contestată nu prevede termenul în care poate fi atacat actul administrativ, ci face trimitere
la art. 527 Cod administrativ, care nu prevede niciun termen de contestare a deciziei de încetare a
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raportului de serviciu, din motive pe care funcţionarul public le consideră netemeinice sau nelegale,
ci se raportează la „termenele prevăzute de legea contenciosului administrativ”. Sancţiunea acestei
omisiuni, potrivit art. 535 Cod administrativ, este nulitatea de drept, care se constată de instanţa de
contencios administrativ, deci este vorba de o nulitate absolută, necondiţionată de vătămarea părţii
care o invocă. Aşa fiind, sub un prim aspect, cu temei a solicitat anularea Deciziei 56/2020.
2. Referitor la incidenţa art. 517 alin. 1 lit. g) teza II OG 57/2019, a solicitat a avea în vedere cele
statuate prin Decizia HP nr. 15/2017 a ÎCCJ, pe deplin aplicabile şi în speţă: Dispoziţiile art. 56 alin.
(1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se interpretează în sensul că sunt aplicabile numai în situaţia în care condamnatul execută
efectiv pedeapsa în penitenciar, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta la locul de muncă.
S-a referit la paragrafele relevante din această decizie: VII. Opiniile specialiştilor –
paragrafele 19, 33, 34, 36, 37, 38, 44, 45, 52, 55, 56 şi a arătat că situaţia este aceeaşi în cazul său:
aplicarea unei pedepse privative de libertate, când modalitatea de individualizare a executării
pedepsei este de suspendare sub supraveghere, nu conduce la încetarea de drept a raportului de
funcţie publică.
Mai mult, fapta sa nu are niciun fel de legătură cu raportul de serviciu, încât, pentru argumentele
ICCJ din decizia menţionată, nu există niciun fel de raţiune ca dreptul său la muncă să fie înfrânt.
Aşadar, sunt inaplicabile dispoziţiile art. 517 alin. 1 lit. g) teza II OG 57/2019.
Referitor la incidenţa art. 517 alin. 1 lit. h) teza I OG 57/2019, a solicitat a se avea în vedere
distincţiile pe care legea le face între funcţia publică şi funcţia care implică exerciţiul autorităţii de
stat.
Se pune problema dacă pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie care
implică exerciţiul autorităţii de stat se suprapune peste ipoteza interzicerii exercitării dreptului de a
ocupa o funcţie publică. Potrivit Avizului Consiliului Legislativ referitor la propunerea legislativă
pentru
completarea
Legii
nr.
286/2009
privind
Codul
penal
http://www.cdep.ro/proiecte/2015/300/50/9/cl430.pdf, prin funcţionar care îndeplineşte o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat trebuie înţeles numai acel funcţionar din cadrul organelor
prin care se realizează puterea de stat, care, potrivit legii sau altor acte normative, este împuternicit
să ia măsuri cu caracter obligatoriu şi să impună respectarea lor ori acela care, deşi nu are dreptul
de a emite acte şi a lua măsuri cu caracter obligatoriu, este însărcinat cu executarea unor asemenea
dispoziţii sau măsuri luate de organele competente.
Funcţia publică deţinută de el la data emiterii actului contestat, consilier clasa I, grad profesional
superior, la Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură, nu este o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Prin urmare, pedeapsa complementară nu-i interzice dreptul de a ocupa funcţia publică, deci nu i se
aplică dispoziţiile art. 517 alin. 1 lit. h) teza I OG 57/2019.
Referitor la data de la care s-a dispus încetarea raportului de funcţie publică şi la măsura restituirii
sumelor încasate cu titlu de drepturi salariale, precum şi accesorii, ca vouchere de vacanţă, ca şi
orice alte categorii de indemnizaţii încasate de la DAJ, a solicitat a se reţine că sentinţa penală a fost
comunicată din data de 04.10.2019 instituţiei pârâte de către Compartimentul Executări Penale al
Judecătoriei Suceava.
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Referatul 5083/07.08.2020, care a stat la baza actului contestat, omite că se cunoştea la nivel de
instituţie încă din data de 04.10.2019 despre măsurile dispuse prin sentinţa penală de condamnare
care, cum a arătat anterior, nu justificau oricum aplicarea art. 517 alin. 1 lit. g) şi h) din Codul
administrativ.
Din această perspectivă, nu i se poate reproşa vreo culpă, în sensul celor care rezultă din art. 435
Cod administrativ, încât nelegal a fost obligat la restituirea unor sume de bani pentru o muncă
prestată efectiv în folosul pârâtei.
Potrivit art. 417 alin. 1 OG 57/2019, pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la
salariu, prime şi alte drepturi, în condiţiile legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.
În drept, cererea de recurs se întemeiază pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8, art. 453 Cod procedură
civilă.
Prin întâmpinare, pârâta Direcţia pentru Agricultură a solicitat respingerea recursului şi menţinerea
sentinţei ca fiind legală şi temeinică, cu obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.
A apreciat, ca o primă chestiune, că aspectele invocate de recurent sunt chestiuni ce ţin de fondul
cauzei, care au fost analizate de instanţa de fond, nefiind indicate în concret criticile care s-ar
subscrie acelor dispoziţii ale art. 488 alin. l pct.8 Cod procedură civilă, respectiv în ce constă
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.
În ceea ce priveşte fondul problemei, aşa cum a precizat şi recurentul în cererea iniţială, acesta a
fost condamnat prin sentinţa penală nr. 453/2019 a Judecătoriei Suceava la pedeapsa de 1 an şi 6
luni închisoare cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 336 alin. l Cod
procedură penală. Pe lângă această sancţiune principală, recurentului i s-a mai aplicat o sancţiune
complementară, aceea privind interzicerea ocupării unei funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de
stat. A invocat şi inserat art. 5 lit. k O.U.G. 57/2019 şi a arătat că în cadrul unei astfel de instituţii
şi-a desfăşurat activitatea şi recurentul, ocupând funcţia de consilier clasa I grad profesional
superior.
Potrivit art. 383, art. 385, art. 390, art. 392 din O.U.G. 57/2019, sunt identificate de legiuitor
categoriile de funcţii publice care implică exerciţiul autorităţii de stat, atât ca funcţii de conducere
cât şi ca funcţie de exerciţiu, categorii legale, în care se încadra şi recurentul (art. 392). Totodată, a
invocat art. 435 O.U.G. 57/2019, şi a arătat că, la momentul rămânerii definitive a hotărâri penale
prin neapelare, în septembrie 2019, imediat recurentul avea obligaţia de a înştiinţa în scris instituţia,
ceea ce nu a făcut. Pe de altă parte, art. 465 O.U.G. 57/2019 (lit. h, i) cu raportare la art. 517 lit. h,
din acelaşi act normativ, specifică condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a
ocupa o funcţie publică, precum şi modalitatea de încetare de drept a raportului de muncă. Toate
aceste dispoziţii legale au fost menţionate în cuprinsul deciziei atacate şi justifică pe deplin
constatarea încetării oricărui raport de muncă, constatare făcută imediat ce conducerea instituţiei a
luat cunoştinţă de conţinutul acelei sancţiuni penale aplicată recurentului.
Instanţa de fond, în mod corect a reţinut în motivare faptul că încetarea raportului funcţionarului a
intervenit de drept la data rămânerii definitive a condamnării la pedeapsa închisorii şi a sancţiunii
complementare, relaţiile de serviciu fiind încetate deja prin efectul pronunţării acelei sancţiuni.
În ceea ce priveşte critica adusă vis-a-vis de încălcarea acelor dispoziţii ale art. 533 O.U.G. 57/2019,
aşa cum a precizat şi la instanţa de fond, critica este nefondată în condiţiile în care, în cuprinsul
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deciziei atacate s-a specificat temeiul în virtutea căruia are loc încetarea raportului de serviciu,
persoana vizată de această decizie, funcţia deţinută.
S-a mai susţinut că nu a fost specificat termenul în care se putea contesta acea decizie.
Aşa cum a arătat, dar a reţinut şi instanţa de fond, la finalul deciziei s-a făcut trimitere la dispoziţiile
art. 527 O.U.G. 57/2019. Şi dacă nu ar fi fost specificat acel termen de contestare, necunoaşterea
legii nu poate constitui o scuză pentru recurent sau un motiv de invocare a unei nelegalităţi. De
altfel, Tribunalul Suceava a arătat în motivare că recurentul a făcut trimitere la reglementările
aplicabile şi prin însăşi promovarea acestei acţiuni a demonstrat că a avut cunoştinţă de ceea ce a
dispus legiuitorul, fără a-i fi îngrădit vreun drept sau liberul acces la justiţie.
În analiza caracterului legal al deciziei contestate, se consideră că dispoziţiile art. 517 lit.g şi h
O.U.G. 57/2019 ar trebui analizate din perspectiva deciziei 15/2017 a I.C.C.J, referitoare la
condiţiile de încetare a unui contract individual de muncă. Numai că acea decizie invocată a I.C.CJ.
se referă la o cu totul altă chestiune şi nu are legătură cu speţa, respectiv la un recurs în interesul
legii, stabilind că: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură
penală, caracterul nelegal al măsurilor preventive privative de libertate trebuie să fie constatat
explicit prin actele jurisdicţionale prevăzute în cuprinsul acestuia. Astfel, hotărârea judecătorească
de achitare, prin ea însăşi, nu poate constitui temei al stabilirii caracterului nelegal al măsurii
privative de libertate.
Recurentul a susţinut că fapta pentru care a fost condamnat prin hotărâre penală nu are vreo legătură
cu raportul de serviciu. Discuţia nu are legătură cu ceea ce făcea el efectiv, ci cu faptul că funcţia
pe care acesta o avea în cadrul instituţiei implica exerciţiul autorităţii de stat, fie sub aspectul
funcţiilor de conducere cât şi ca funcţie de execuţie.
La data de 11.05.2021, pârâta Direcţia pentru Agricultură a mai depus o întâmpinare prin care, în
legătură cu întrebarea dacă nulitatea art. 535 din OG 57/2019 este o nulitate absolută sau relativă, a
solicitat a se avea în vedere că Legea contenciosului administrativ se fundamentează pe ideea unui
contencios subiectiv spre a apăra legalitatea subiectivă.
Actul administrativ constând în Decizia nr. 56/07.08.2020 a instituţiei, este un act administrativ cu
caracter individual, în sensul legii contenciosului administrativ.
Pe de altă parte, a invocat Decizia nr. 901/2011 pronunţată în recurs de Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a arătat că în Decizia nr. 56/07.08.2020
se menţionează posibilitatea contestării deciziei în termenele Legii nr. 554/2004 şi în conformitate
cu dispoziţiile art. 527 din OUG 57/2019, şi ţinând cont că recurentul a introdus acţiunea în termenul
legal şi la instanţa competentă, aceste aspecte sunt de natură a dovedi că recurentul nu a suferit
consecinţe negative faţă de accesul liber la justiţie. În conţinutul deciziei la art.3 se face trimitere la
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ - art. 106 din legea 188/1999 şi a arătat
că indiferent de situaţie, această modalitate de exprimare, a posibilităţii de contestare a deciziei, fără
indicarea expresă a orei, zilei, lunii, nu a fost totuşi un impediment pentru declanşarea acţiunii în
termen legal, aşa cum a arătat anterior şi în nici un caz nu anulează cauza care a determinat luarea
unei asemenea decizii, respectiv sentinţa penală.
Cu privire la dispoziţiile art. 517 alin. 1 lit. g) şi lit. h) din OUG 57/2019, a solicitat a se constata că
acestea au fost corect aplicate de către instanţa de fond, fiind tocmai situaţia în care se regăseşte
recurentul- anume acesta ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. Recurentul a ocupat
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funcţia publică de execuţie, de consilier, grad profesional superior, responsabil Compartiment
implementarea politicilor si strategiilor in agricultură al DAJ.
A solicitat să se constate şi faptul că, legea diferenţiază între 2 categorii de situaţii: condamnare fie
pentru o faptă prevăzută de art. 465, ori aplicarea unei pedepse privative de liberate, indiferent dacă
modalitatea de executare este sub forma suspendării. A solicitat îndepărtarea susţinerilor
recurentului cu privire la Decizia HP nr. 15/2017 a ICCJ, având în vedere că acestea privesc
dispoziţiile art. 56 din Codul Muncii, iar recurentul nu se află în raporturi de muncă cu pârâta în
sensul legii nr. 53/2003. Prin urmare instanţa de judecată a constatat şi a stabilit în mod direct, că se
impune aplicarea unei pedepse complementare şi accesorii, decizie împotriva căreia reclamantul nu
a formulat apel, considerând-o legală şi temeinică, iar instituţia pârâtă nu a făcut altceva decât să
pună în aplicare decizia instanţei.
Cu privire la referatul nr. 5083/07.08.2020, a solicitat înlăturarea susţinerilor recurentului cu privire
la acesta şi a arătat că există o diferenţă: a se lua la cunoştinţă şi a se cunoaşte la nivel de instituţie.
Astfel, la data de 04.08.2020, directorul instituţiei de la acea dată, H.D., a înmânat consilierului cu
atribuţii de resurse umane adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 25641 conexat cu
23347/2020, prin care se solicita intervenirea situaţiei de încetare de drept a raportului de serviciu,
cu informarea corespunzătoare a Agenţiei, raportat la dispoziţiile art. 409 alin 1 şi art. 517 alin. 1
lit. g şi h din OUG nr. 57/2019,cu modificările si completările ulterioare. Adresa ANFP era însotită
de o copie după sentinţa penală nr. 573/03.09.2019, şi de adresa nr. 48387/22.10.2019 prin care
Compartimentul executări penale a înştiinţat Agenţia de sentinţă. Ca urmare a aducerii la cunoştinţa
a situaţiei existente consilierul resurse umane a întocmit Referatul nr. 5083/07.08.2020 adresat
conducerii instituţiei prin care s-a solicitat să se ia măsurile ce se impun cu precizarea ca recurentul
a desfăşurat activitatea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu şi cu încasarea drepturilor salariate
respective, în perioada 24.09.2019 - 07.08.2020. A invocat şi inserat art. 535 din Codul administrativ
şi a arătat că recurentul nu poate invoca propria culpă în neîndeplinirea obligaţiei.
Pe de altă parte, cu privire la data încetării funcţiei recurentului, a solicitat a se avea în vedere că
instituţia pârâtă doar a constatat o situaţie de încetare de drept a raporturilor de serviciu, aplicând
dispoziţiile legale şi în conformitate cu punctul de vedere al forului superior, în speţă Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în subordonarea /coordonarea căruia se află, care a
transmis adresa nr. 31468/10.08.2020 si care precizează că Raportul de serviciu al funcţionarului
public angajat al DAJ Suceava încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti, respectiv 24.09.2019.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a motivelor
de recurs formulate, curtea a constatat că recursul este nefondat având în vedere următoarele
considerente:
În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se critică aplicarea şi interpretarea greşită a
dispoziţiilor art.535 din OUG nr.57/2019 ce reglementează nulitatea de drept a actelor
administrative întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor art.528 – 533 din acelaşi act normativ, curtea
constată, pe de o parte, că la art.3 din Decizia nr.56 se prevede că acest act administrativ poate fi
contestat la Tribunalul Suceava în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ, în
conformitate cu dispoziţiile art.527 din OUG 57/2019, aşa încât nu se poate reţine lipsa reperelor în
temeiul cărora poate fi individualizat termenul legal de contestare a deciziei, iar pe de altă parte,
nulitatea expresă invocată în cauză este condiţionată de vătămarea părţii care o invocă, or, în
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condiţiile în care reclamantul a introdus contestaţia în termenul legal, la instanţa competentă, o astfel
de vătămare nu poate fi susţinută.
Referitor la contestarea de către recurent a aplicabilităţii în cauză a cazurilor de încetare de drept a
contractului individual de muncă prevăzute de art.517 alin.1 lit.g) teza II şi h) teza I din Codul
administrativ, Curtea apreciază şi aceste critici ca fiind neîntemeiate.
Astfel, potrivit art.517 din OUG 57/2019: “(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:
g) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru o faptă
prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la
data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, indiferent de modalitatea de individualizare
a executării pedepsei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a ocupa
funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru
săvârşirea faptei, ca pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării unei funcţii sau
a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranţă, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;”
Argumentele recurentului în combaterea incidenţei art.517 alin.1 lit.g) teza II din OUG 57/2019,
constând în statuările instanţei supreme din cuprinsul HP nr.15/2017, nu pot fi reţinute de instanţa
de recurs.
Contrar opiniei recurentului, statuările ICCJ -Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
din Decizia nr.15/2017 se referă la interpretarea dispoziţiilor art.56 alin.1 lit.f) din Codul muncii,
potrivit cărora: "(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: f) ca urmare a
condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătoreşti;”, or, această prevedere legală nu este aplicabilă în cauza dedusă judecăţii.
În situaţia reclamantului este pe deplin aplicabilă legea specială, ulterioară – OUG nr.57/2019 – în
detrimentul Codului muncii, iar această lege reglementează în mod explicit cazul de încetare de
drept a raportului de serviciu a funcţionarului public în situaţia aplicării unei pedepse privative de
libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, indiferent de modalitatea de
individualizare a executării pedepsei. Aşadar, spre deosebire de reglementarea din Codul muncii,
cea din Codul administrativ este clară şi nu lasă loc la interpretări în legătură cu modalitatea de
individualizare a executării pedepsei din hotărârea judecătorească de condamnare.
În ceea ce priveşte criticile recurentului referitoare la incidenţa art.517 alin.1 lit.h) teza I din OUG
57/2019, Curtea nu achiesează la distincţia pe care reclamantul o face între funcţie publică şi funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat. Astfel, funcţia publică, indiferent dacă este de stat,
teritorială sau locală, de conducere sau de execuţie, presupune îndeplinirea unor activităţi cu
exercitarea prerogativelor de putere publică, în conformitate cu prevederile art.370 şi urm. din Codul
administrativ.
Critica vizând data încetării raportului de serviciu şi dispoziţia de restituire a drepturilor de natură
salarială încasate în perioada 24.09.2019 – 07.08.2020, este de asemenea neîntemeiată, în condiţiile
în care dispoziţia legală aplicabilă – art.517 alin.1 lit.g), h) din OUG 57/2019 – prevede în mod
expres data încetării de drept a raportului de serviciu, şi anume data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti de condamnare la pedeapsa închisorii , hotărâre prin care s-a interzis , ca pedeapsă
complementară, şi exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie publică. Din această perspectivă, apar
454

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

ca fiind irelevante data comunicării sentinţei penale de condamnare către instituţia pârâtă sau data
emiterii deciziei contestate, reclamantul neavând posibilitatea de a se prevala de necunoaşterea legii.
Dimpotrivă, recurentul avea obligaţia de a informa instituţia pârâtă cu privire la pronunţarea
sentinţei penale de condamnare, potrivit art.435 din Codul administrativ.
În consecinţă, criticile recurentului fiind neîntemeiate, curtea a respins recursul ca nefondat.

30. Contestaţie în anulare. Invocarea existenţei unei erori materiale în dezlegarea recursului prin
neobservarea chitanţei depuse la dosar cu prilejul soluţionării cererii vizând plata cheltuielilor
de judecată.
Rezumat:
Se constată că nu poate fi vorba de existenţa unei erori materiale în sensul art. 503 alin. 2 pct.2
Cod procedură civilă întrucât eroarea invocată de contestatoare nu intră în sfera erorilor
materiale, ci eventual a erorilor de judecată, care însă nu ar putea fi invocate pe calea contestaţiei
în anulare. Fiind ataşat dosarul soluţionat prin decizia nr.X a Curţii de Apel S. împotriva căreia sa formulat prezenta contestaţie în anulare, doar sub aspectul măsurii dispuse de instanţa de recurs,
respectiv a obligării sale la plata cheltuielilor de judecată, instanţa constată că cererea
contestatoarei de obligare a recurentei la plata cheltuielilor de judecată a fost respinsă, instanţa
de recurs motivând în fapt şi în drept soluţia adoptată şi cu privire la soluţia de respingere a cererii
de acordare a cheltuielilor de judecată. Prin urmare, neacordarea onorariului de avocat pentru
lipsa documentului justificativ (delegaţie avocat) nu reprezintă o eroare materială, ci este rezultatul
aprecierii probelor, situaţie care nu se circumscrie cazului de contestaţie în anulare invocat.
(Decizia nr. 598 din 15.09.2021, Dosar nr. 497/39/2021)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
la data de 25.08.2020 sub nr. 2598/86/2020, reclamanta V.P.L., în contradictoriu cu intimaţii
Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc,
Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi L.M.A., a solicitat:
- anularea HCL 20/26.03.2020 şi, în mod subsecvent, a Dispoziţiei nr. 104/26.03.2020, acte
administrative contestate pe calea recursului graţios şi menţinute prin Adresa de soluţionare a
procedurii prealabile nr. 9944/23.04.2020 şi, respectiv, prin adresa de soluţionare a procedurii
prealabile nr. 30 CL/04.05.2020;
- obligarea intimaţilor de rang 1, 2 şi 3, ca efect al repunerii în situaţia anterioară, la emiterea
unui act administrativ de numire a sa în funcţia de conducere de şef Serviciu la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung
Moldovenesc, cu plata diferenţelor de drepturi salariale între cele cuvenite, aferent funcţiei de
conducere amintite şi cele efectiv încasate după data de 26.03.2020, sume actualizate cu indicele de
inflaţie, plus dobânda legală aferentă, de la data exigibilităţii diferenţelor de drepturi salariale şi
până la plata efectivă;
- cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 867 din 3 decembrie 2020, Tribunalul Suceava a respins ca nefondată
cererea.
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Prin decizia nr. 528 din 19 aprilie 2021, Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, a respins, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta V.P.L. împotriva
sentinţei civile nr. 867 din 3 decembrie 2020 a Tribunalului Suceava; a respins cererea intimatei
L.M.A. de obligare a recurentei la plata cheltuielilor de judecată.
Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare L.M.A., prin care a solicitat anularea în
parte a deciziei contestate în sensul că, menţinând soluţia de respingere a recursului declarat de
reclamantă, să fie obligată recurenta la plata cheltuielilor de judecată din recurs, în sumă de 2000
lei.
În motivare contestatoarea a prezentat istoricul cauzei şi a arătat că prin Decizia nr. 528/19.04.2021,
Curtea de Apel Suceava a confirmat soluţia pronunţată de Tribunalul Suceava, respingând recursul
promovat de reclamantă. Conform acestei soluţii, în virtutea dispoziţiilor art. 453 al. 1 din Codul de
procedură civilă, având în vedere solicitarea expresă, se impunea obligarea recurentei reclamante la
plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecată, reprezentând servicii avocaţiale prestate în recurs de
avocatul titular şi avocatul substituent, respectiv asistenţa juridică, redactare înscrisuri, reprezentare
în instanţă. Cu toate acestea, din eroare, neobservând chitanţa aflată la dosar, Curtea de Apel a
respins acest capăt de cerere. A apreciat că situaţia prezentată se încadrează în ipoteza prevăzută de
dispoziţiile art. 503 al. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă. Faptul că dezlegarea dată acestui capăt
de cerere este rezultatul unei erori materiale rezultă şi din absenţa din cuprinsul hotărârii atacate, a
oricăror motive în fapt şi în drept de natură a justifica luarea acestei decizii.
În drept, contestaţia în anulare se întemeiază pe dispoziţiile art. 453 al. 1, art. 503 al. 2 pct. 2, 505 şi
următoarele din Codul de procedură civilă.
Prin întâmpinare, intimata V.P. a solicitat respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei în anulare. A
invocat excepţia inadmisibiliţăţii contestaţiei în anulare, motivat de faptul că nu sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă, pe care le-a inserat.
În sensul textului de lege menţionat, „greşeală materială” înseamnă greşeală de ordin procedural, de
o asemenea gravitate încât a avut drept consecinţă darea unei soluţii greşite. Cu alte cuvinte, trebuie
să fie vorba despre acea greşeală pe care o comite instanţa prin confundarea unor elemente
importante sau a unor date materiale şi care determină soluţia pronunţată. Prin urmare, greşelile
instanţei, care deschid calea contestaţiei în anulare, sunt greşeli de fapt, şi nu greşeli de judecată, de
apreciere a probelor ori de interpretare a dispoziţiilor legale (de exemplu Tribunalul Suprem, Secţia
civilă, decizia nr. 58/A/1988, în R.R.D. nr. 9/1988, p.69). În speţă, contestatoarea nu a invocat o
greşeală materială, adică o eroare procedurală evidentă, legată de aspectele formale ale judecăţii în
recurs, ci a criticat omisiunea instanţei de recurs a se pronunţa asupra cheltuielilor de judecată. Or,
pentru obţinerea cheltuielilor de judecată, care s-ar fi omis a fi acordate (ceea ce, oricum, nu este
cazul, fiind vorba de cheltuieli avansate la fond, neacordate de prima instanţă, împotriva hotărârii
căreia nu s-a declarat recurs de titularul cererii) contestatoarea avea la îndemână alte căi procedurale,
de care nu a înţeles să uzeze.
Analizând cauza, prin prisma motivelor de contestaţie în anulare invocate, în conformitate cu
prevederile art. 503 alin.2 pct.2 din Codul de procedură civilă, curtea a constatat că prezenta
cerere este nefondată, pentru următoarele motive:
Cu titlu preliminar, se impune a se preciza că o contestație în anulare nu este o cale de atac ordinară
prin care legiuitorul să fi permis părților să solicite reanalizarea unei cauze, soluționate printr-o
decizie definitivă, sub orice aspect ce nemulțumește partea care a căzut în pretenții, ci contestația în
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anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, admisibilă doar în cazurile strict şi limitativ
prevăzute de art. 503 Cod procedură civilă.
Potrivit art. 503C.pr.civ. „hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când
contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.
(2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când:
1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea
normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de
recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;
2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;
3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre
motivele de casare invocate de recurent în termen;
4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.
(3) Dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apel
care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs”.
În susţinerea cererii, întemeiată pe disp. art. 503 alin.2 pct. 2 C.pr.civ., contestatoarea a invocat că
decizia contestată a fost pronunțată ca urmare a survenirii unei erori materiale din partea instanței
de recurs, constând în faptul că aceasta ar fi respins cererea de acordare a cheltuielilor de judecată,
fără a observa chitanţa aflată la dosarul cauzei. Mai susţine şi faptul că, împrejurarea că dezlegarea
acestui capăt de cerere este rezultatul unei erori materiale rezultă şi din absenţa din cuprinsul
hotărârii atacate, a oricăror motive în fapt şi în drept, de natură a justifica luarea acestei decizii.
Examinând argumentele invocate în susţinerea contestaţiei în anulare formulată, curtea a reţinut că
nu a fost dovedită de către contestatoare existența motivului de desfiinţare a deciziei atacate,
prevăzut de art.503 alin.2 pct. 2 C.pr.civ., sub aspectul soluţiei de respingere a cererii de acordare a
cheltuielilor de judecată. Se constată că în cauză nu poate fi vorba de existenţa unei erori materiale
în sensul art. 503 alin. 2 pct.2 Cod procedură civilă întrucât eroarea invocată de contestatoare nu
intră în sfera erorilor materiale, ci eventual a erorilor de judecată, care însă nu ar putea fi invocate
pe calea contestaţiei în anulare. Fiind ataşat dosarul soluţionat prin decizia nr. 528 din 28 iunie 2021
a Curţii de Apel Suceava împotriva căreia s-a formulat prezenta contestaţie în anulare, doar sub
aspectul măsurii dispuse de instanţa de recurs, respectiv a obligării sale la plata cheltuielilor de
judecată, instanţa constată că cererea contestatoarei de obligare a recurentei la plata cheltuielilor de
judecată a fost respinsă, instanţa de recurs motivând în fapt şi în drept soluţia adoptată şi cu privire
la soluţia de respingere a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată. Prin urmare, neacordarea
onorariului de avocat pentru lipsa documentului justificativ (delegaţie avocat) nu reprezintă o eroare
materială, ci este rezultatul aprecierii probelor, situaţie care nu se circumscrie cazului de contestaţie
în anulare invocat.
Având în vedere aspectele reţinute anterior, precum şi dispoziţiile art. 508 din Codul de procedură
civilă, curtea a constatat că nu s-a făcut dovada unei erori materiale în sensul art. 503 alin.2 pct.2
din Codul de procedură civilă, astfel că a respins, ca nefondată, contestaţia în anulare.
Întrucât contestatoarea este în culpă procesuală, în temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă,
instanţa a obligat obligarea acesteia la plata către intimata V.P. a cheltuielilor de judecată în sumă
de 500 lei reprezentând onorariu avocat (chitanţă la dosar).
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31. Acordarea compensaţiilor prevăzute de art. 31 alin.1 din Legea nr. 360/2002 poliţistului mutat
în interesul serviciului.

Rezumat:
Astfel, potrivit art. 31 alin.1 din Legea nr. 360/2002, poliţistul mutat în interesul serviciului într-o
altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, în situaţia în care nu efectuează naveta ori nu
deţine locuinţă proprietate personală şi nu i se poate asigura spaţiu de locuit, are dreptul la
compensarea chiriei lunare, în cuantum de până la 50% din salariul de bază.
Raţiunea avută în vedere de legiuitor în ipoteza legală anterior menţionată, este reprezentată de
intenţia de acordare a unor compensaţii financiare persoanelor care, prin natura funcţiei, sunt
obligate să îşi desfăşoare activitatea într-o altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă.
Prin urmare, pot beneficia de atari compensaţii persoanele care şi-au schimbat locul de muncă din
motive independente de voinţa lor. Nu aceasta este şi situaţia în care se află recurentul. Astfel, în
cursul anului 2006 petentul a fost numit în prima funcţie la I.J.P.F. B., apoi în 2007 petentul a fost
mutat, la cerere, de la I.J.P.F. B. la I.J.P.F. S. şi numit la Compartimentul Ture Serviciu al S.P.F.
V., iar cu data de 13.12.2011, la solicitarea sa a fost mutat la cerere la Compartimentul Ture
Serviciu al S.P.F. S., cu sediul în loc. S (localitate unde domicilia la data de 07.11.2011). Ulterior,
în anul 2011, ca urmare a unei reorganizări I.J.P.F. S. a fost desfiinţat, recurentul continuând săşi desfăşoare activitatea în aceeaşi localitate, la acelaşi sector, dar în cadrul I.T.P.F. S. M.
Reîncadrarea părţii în noua instituţie nu poate fi, în nici un caz, echivalată cu o mutare, astfel încât
se poate în continuare aprecia că recurentul îşi desfăşoară activitatea în localitatea anterior
menţionată ca urmare a exprimării propriei voinţe.
(Decizia nr. 633 din 29 septembrie 2021, Dosar nr. 637/86/2019)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava şi înregistrată sub nr. 637/86/2019 din data de
11.03.2019, reclamantul M.C. a solicitat instanţei să oblige pe pârâtul ITPF la acordarea
compensaţiei lunare pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului
contractat, în condiţiile prevederilor art. 31 alin. 1/1*1 din Legea nr. 360/2002 privind statutul
poliţistului, cu completările şi modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 1036 din 06.12.2018, de la data 17.01.2019 şi să anuleze adresa cu nr.
4.100.950/28.01.2018 a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră.
Reclamantul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră a formulat întâmpinare, solicitând
respingerea cererii.
Prin sentinţa nr. 903 din 19 decembrie 2019, Tribunalul Suceava – Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant şi excepţia lipsei dovezii
calităţii de reprezentant, a respins acţiunea ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a promovat recurs Sindicatul Poliţiştilor din România
„Diamantul” – Filiala SPTF Suceava, în numele şi pentru membrul de sindicat M.C.
Recurentul a apreciat că soluţia primei instanţe este nelegală şi netemeinică fiind incidente motivul
de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 din Codul de procedură civilă constând în
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nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi 14 din Codul de procedură civilă şi motivul de casare
prevăzut la art. 488 alin. (1) pct. 8 din Cod procedură civilă.
Instanţa de fond şi-a întemeiat soluţia de respingere a acţiunii, în primul rând, pe argumentarea că
dispoziţiile art. 31 alin. 11 din Legea nr. 360/2002 reglementează doar o posibilitate, nu un drept, iar
această posibilitate devine incidentă doar în situaţiile în care solicitantul dovedeşte că se încadrează
într-un caz justificat - dovadă pe care reclamantul nu ar fi făcut-o în cauză. Dar, la o analiză a
întâmpinării depusă de pârât, se observă că, deşi a făcut referire la prevederile art. 31 alin.1 1 din
Legea nr. 360/2002, acesta nu a contestat că reclamantul s-ar fi aflat în ipoteza unui caz justificat.
Art. 9 alin. (2) din Codul de procedură civilă prevede că: Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite
prin cererile şi apărările părţilor.” Ori, cât timp pârâtul nu a formulat apărări în sensul că reclamantul
nu s-ar afla în ipoteza unui caz justificat, instanţa nu putea analiza din oficiu îndeplinirea sau
neîndeplinirea acestei cerinţe legale.
În subsidiar, dacă s-ar admite că instanţa de fond putea face o asemenea analiză, trebuia respectat
principiul contradictorialităţii. reglementat de art. 14 din Codul de procedură civilă şi îndeosebi alin.
(6) care prevede că: „Instanţa îşi va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt şi de drept, pe
explicaţii sau pe mijloace de proba care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii.” În
mod cât se poate de evident, nu au existat dezbateri contradictorii pe această stare de fapt.
A apreciat că instanţa de fond a făcut a analiză eronată a cerinţei prevăzute la art. 31 alin. 1 din
Legea nr. 360/2002, respectiv ca reclamantul să fie „mutat în interesul serviciului.”
Astfel, în mod corect a reţinut instanţa de fond că: [...] prin Dispoziţia Şefului inspectoratului
nr. S/2.059.383 din 15.12.2015, cu data de 15.12.2015, o parte a personalului Sectorului Poliţiei
de Frontieră Rădăuţi (cu locaţia în oraşul Siret), a fost mutat în interesul serviciului la Sectorul
Poliţiei de frontieră Siret, inclusiv reclamantul [...], dar apoi a făcut o analiză care excede
prevederilor legale sus-menţionale şi anume a analizat situaţia juridică a reclamantului anterior
mutării în interesul serviciului O asemenea analiză reprezintă, practic, o adăugare nepermisă la lege,
deoarece nicăieri în dispoziţia legală sus-enunţată nu se prevede că, anterior mutării în interesul
serviciului, cel ce solicită compensaţia lunară pentru chirie ar trebui să se afle într-o anumită situaţie
juridică, care să se impună a fi analizată.
A solicitat admiterea recursului, casarea în totalitate a sentinţei recurate şi, în urma rejudecării să
se admită acţiunea.
Prin întâmpinare, intimatul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră a solicitat
respingerea recursului ca neîntemeiat, cu consecinţa menţinerii sentinţei recurate ca fiind legală
şi temeinică.
Sub un prim aspect, pornind de la cerinţele stabilite de legiuitor, prima instanţă a constatat că
reclamantul „nu îndeplineşte condiţia de a fi mutat în interesul serviciului” în localitatea în care îşi
are domiciliul. Prima instanţă a reţinut că reclamantul, funcţionar public cu statut special în cadrul
I.T.P.F., a fost numit în prima funcţie în cadrul I.J.P.F. Botoşani, mutat la cerere de la I.J.P.F.
Botoşani la I.J.P.F. Suceava şi numit la Compartimentul Ture Serviciu al S.P.F. Vicov, iar cu data
de 13.12.2011, la solicitarea reclamantului prin raportul nr. 1.522.934 din 18.05.2011 a fost mutat
la cerere la Compartimentul Ture serviciu al S.P.F. Siret cu sediul în oraşul Siret (localitate unde
domicilia din data 07.11.2011).
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La data de 15.12.2011, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 280/2011 prin care
inspectoratele judeţene ale Poliţiei de Frontieră, inclusiv Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
Frontieră Suceava au fost desfiinţate şi s-au înfiinţat Inspectoratele Teritoriale ale Poliţiei de
Frontieră, Sectorul Poliţiei de Frontieră Siret a fost reorganizat în Sectorul Poliţiei de Frontieră
Rădăuţi, iar reclamantul a fost numit la S.P.F. Rădăuţi, această nouă subunitate păstrându-şi sediul
în aceeaşi localitate, aceeaşi clădire, la aceeaşi adresă unde anterior funcţiona S.P.F. Siret. Ulterior,
la data de 15.12.2015, a urmat o nouă reorganizare astfel că Sectorul Poliţiei de Frontieră Rădăuţi a
fost desfiinţat şi cu aceeaşi dată s-a înfiinţat Sectorul Poliţiei de Frontieră Siret, păstrându-şi sediul
în aceeaşi localitate, aceeaşi clădire, la aceeaşi adresă, unde la această dată reclamantul a fost mutat
în interesul serviciului.
A arătat intimatul că această ultimă mutare „în interesul serviciului” trebuie analizată în
contextul situaţiei de fapt reţinute, în sensul de „preluat” în interesul serviciului, în contextul în care
desfiinţarea Sectorul Poliţiei de Frontieră Rădăuţi nu a avut nici o consecinţă asupra localităţii în
care reclamantul a lucrat şi anterior acestei date, acesta continuând să lucreze tot în oraşul Siret,
localitate unde a fost mutat la cerere la data de 13.12.2011. Astfel în mod corect a reţinut prima
instanţă că „reorganizările susmenţionate nu au produs o mutare efectivă în altă localitate decât cea
în care reclamantul îşi exercita la cerere serviciul, respectiv localitatea Siret, în cazul reclamantului
cele două reorganizări au produs doar efecte pe linie administrativă prin schimbarea denumirii şi a
ordonatorului de credit. Practic deşi s-a schimbat denumirea (S.P.F. Siret- S.P.F. Rădăuţi - S.P.F.
Siret) şi inspectoratul din care face parte (I.J.P.F. Suceava-I.T.P.F.), din data de 13.12.2011 şi până
în prezent reclamantul şi-a desfăşurat activitatea la acelaşi sediu al unităţii sale de poliţie respectiv
localitatea Siret, str. Sf. loan Botezătorul nr. 1 bis, judeţul Suceava. Or, mutarea în interesul
serviciului la care se referă textele normative incidente în speţă trebuie să fie una efectivă, care să
implice schimbarea localităţii locului de muncă fiind urmată un efort financiar
Raţiunea avută de legiuitor în ipoteza acordării compensaţiei lunare pentru chirie, este
reprezentată de intenţia de acordare a unor compensaţii financiare persoanelor care, prin natura
funcţiei, sunt obligate să-şi desfăşoare activitatea într-o altă localitate decât cea 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. Instanţa de fond a
reţinut în mod corect că scopul dreptului pretins de reclamant (decontarea compensaţiei de chirie)
în prezenta cauză este acela de a compensa efortul material pe care funcţionarul îl face cu închirierea
unei locuinţe în cazul în care ar fi fost mutat/numit în interesul serviciului şi ar fi presupus că
funcţionarul îşi schimbă localitatea în care îşi desfăşoară efectiv activitatea. Însă, aşa cum s-a arătat
anterior, reclamantul a început să-şi desfăşoare activitatea în localitatea Siret începând cu data de
13.11.2011, fiind mutat la cerere. Astfel mutarea de la un sediu la altul, în cadrul aceleiaşi localităţi
din data de 15.12.2015 nu justifică compensarea chiriei, nemaifiind atins scopul urmărit de lege şi
nemaiexistând nicio justificare rezonabilă pentru acordarea unei compensaţii pecuniare. Fiind vorba
de o mutare la cerere, este evident că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 360/2002
privind statutul poliţistului, reclamantul nu se regăseşte în ipoteza prevăzută de norma legală
reglementată de art. 31 din Legea nr. 360/2002.
Contrar susţinerilor recurentului, prima instanţă în interpretarea dată legii nu a adăugat la aceasta,
judecătorul nu a introdus eventuale condiţii şi nu a alterat voinţa legiuitorului ci analizând acţiunea
nu a făcut decât să interpreteze şi să aplice prevederile legale în raport cu starea de fapt rezultată
din probele administrate, astfel încât soluţia de respingere a acţiunii ca nefondată, este una legală
şi temeinică. Raportat la obligaţiile impuse imperativ de dispoziţiile legale, reclamantul -titularul
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exclusiv al dreptului de a defini cadrul procesual sub aspectul obiectului judecăţii - era ţinut de
exigenţa dovedirii pretenţiilor formulate. Sarcina probei, contrar susţinerilor recurentului-reclamant
nu incumbă pârâtei, ci se supune reglementărilor legii speciale a contenciosului administrativ şi
dreptului comun, respectiv Codului de procedură civilă, care la art. 249 prevede: „Cel care face o
susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.”
Cu toate acestea, reclamantul nu a probat faptul că îndeplineşte condiţiile instituite de lege şi că sar afla într-un caz justificat ce îl îndreptăţeşte a beneficia de compensaţia pentru chirie şi cu atât mai
puţin nu a depus dovezi prin care să combată susţinerile pârâtului din cuprinsul întâmpinării. În mod
evident, instituţia nu putea face dovada unui fapt negativ, în timp ce reclamantul putea proba faptul
pozitiv contrar, dovedind că se încadrează în ipoteza normei legale invocate în susţinerea acţiunii.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivele de recurs formulate, curtea a constatat că recursul nu este fondat pentru următoarele
considerente:
Astfel, potrivit art. 31 alin.1 din Legea nr. 360/2002, poliţistul mutat în interesul serviciului într-o
altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, în situaţia în care nu efectuează naveta ori nu deţine
locuinţă proprietate personală şi nu i se poate asigura spaţiu de locuit, are dreptul la compensarea
chiriei lunare, în cuantum de până la 50% din salariul de bază.
Curtea a apreciat că raţiunea avută în vedere de legiuitor în ipoteza legală anterior menţionată, este
reprezentată de intenţia de acordare a unor compensaţii financiare persoanelor care, prin natura
funcţiei, sunt obligate să îşi desfăşoare activitatea într-o altă localitate decât cea de
domiciliu/reşedinţă. Prin urmare, pot beneficia de atari compensaţii persoanele care şi-au schimbat
locul de muncă din motive independente de voinţa lor. Nu aceasta este şi situaţia în care se află
recurentul. Astfel, în cursul anului 2006 petentul a fost numit în prima funcţie la I.J.P.F. Botoşani,
apoi în 2007 petentul a fost mutat, la cerere, de la I.J.P.F. Botoşani la I.J.P.F. Suceava şi numit la
Compartimentul Ture Serviciu al S.P.F. Vicov iar cu data de 13.12.2011, la solicitarea sa a fost
mutat la cerere la Compartimentul Ture Serviciu al S.P.F. Siret, cu sediul în Siret (localitate unde
domicilia la data de 07.11.2011). Ulterior, în anul 2011, ca urmare a unei reorganizări I.J.P.F.
Suceava a fost desfiinţat, recurentul continuând să-şi desfăşoare activitatea în aceeaşi localitate, la
acelaşi sector, dar în cadrul I.T.P.F. Reîncadrarea părţii în noua instituţie nu poate fi, în nici un caz,
echivalată cu o mutare, astfel încât se poate în continuare aprecia că recurentul îşi desfăşoară
activitatea în localitatea anterior menţionată ca urmare a exprimării propriei voinţe. În concluzie,
întrucât condiţia analizată nu a fost îndeplinită, în mod corect a fost respinsă cererea de către prima
instanţă.
Având în vedere considerentele prezentate, în temeiul dispoziţiilor art.488 pct.8 şi art.496 alin.1 din
Codul de procedură civilă, curtea a respins recursul ca nefondat.

32. Subvenţie sub forma decontării unei părţi din salariu potrivit O.U.G. nr. 92/2020. Calculul
perioadei de 3 luni pentru care se acordă facilitatea
Rezumat:
Cele trei luni la care se referă legiuitorul în dispoziția legală se calculează începând cu data de 1
iunie 2020 și sunt consecutive. În condițiile în care legiuitorul nu stabilește modalitatea de calcul a
termenului de 3 luni, urmează a se apela la regulile prevăzute de art. 2.552 Cod civil, având în
vedere că respectiva normă este de aplicabilitate generală, în raport de art. 2 și art. 3 din Codul
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civil. În ipoteza în care legiuitorul ar fi dorit ca angajatorii să poată beneficia de facilitățile legale
în oricare trei luni, ar fi folosit o sintagmă similară cu „la alegerea angajatorului”, astfel cum este
prevăzut în norma cuprinsă în art. 5 din O.U.G nr. 132/2020. O altă interpretare este contrară
interpretării teleologice a normei, facilitățile fiind acordate pe unități de timp, fiind dimensionate
în funcție de evoluția pandemiei în scopul reducerii pierderilor suportate de operatorii economici
din cauza pandemiei Covid-19 în respectivul interval temporal.

(Decizia civilă nr. 801 din 10.11.2021, Dosar 2594/40/2020)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoșani – Secția de Contencios Administrativ
și Fiscal la data de 22.12.2020, reclamanta SC F. SRL, în contradictoriu cu Ministerul Muncii și
Protecției Sociale – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani (AJOFM), a
solicitat obligarea pârâtei AJOFM să îi achite suma de 778.610 lei, reprezentând subvenția de 41.5
% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale
de stat pe anul 2020.
Pârâta a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată,
arătând, în esenţă, că reclamanta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr. 92/2020, pentru a
beneficia de facilităţile reglementate de acest act normativ.
Prin precizarea orală de la termenul din 25.02.2021 și, ulterior, prin înscrisul depus la data
de 26.02.2021, apărătorul reclamantei a arătat că înțelege să conteste și decizia AJOFM Botoșani
nr. 1/23.11.2020, prin care pârâta a respins solicitarea de achitare a sumei de 778.610 lei,
reprezentând subvenția de 41.5 % din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020.
Prin sentința nr. 148 din 8 aprilie 2021, Tribunalul Botoșani – Secția de Contencios
Administrativ și Fiscal a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată.
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a promovat recurs reclamanta S.C. F. S.R.L.
Examinând sentința recurată prin prisma criticilor formulate, curtea a constatat că
motivele de recurs se încadrează în prevederile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă și că
recursul este nefondat, pentru considerentele relevate în continuare:
Preliminar, curtea a constatat că norma legală circumscrisă litigiului este reprezentată de OUG nr.
92/2020, art. I alin. 1, cu următorul conținut: „începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai
căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
59/2020, cu completările ulterioare, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele
individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu au beneficiat
de prevederile art. XI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgență sau
alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată
din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător
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locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.”
Obiectul dezbaterii judiciare este legat de interpretarea textului amintit, în sensul de a stabili dacă
facilitățile reglementate se aplică, începând cu data de 1 iunie 2020, pentru trei luni consecutive sau
pentru oricare trei luni ale anului, până la finele anului 2020, în perioada stării de alertă pe teritoriul
României.
Contrar susținerilor recurentei, curtea a observat că instanța de fond a apreciat în mod corect faptul
că cele trei luni la care se referă legiuitorul în dispoziția legală evocată se calculează începând cu
data de 1 iunie 2020 și sunt consecutive.
Instanța de recurs a reținut că în ipoteza în care legiuitorul ar fi dorit ca angajatorii să poată beneficia
de facilitățile legale în oricare trei luni, ar fi folosit o sintagmă similară cu „la alegerea
angajatorului”, astfel cum este prevăzut în norma cuprinsă în art. 5 din O.U.G nr. 132/2020 (în baza
căreia angajatorii au beneficiat, de asemenea, de facilități), care stipulează că „până la 30 iunie
2021, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului,...”.
În condițiile în care legiuitorul nu stabilește modalitatea de calcul a termenului de 3 luni, curtea a
apreciată că urmează a se apela la regulile prevăzute de art. 2.552 Cod civil, având în vedere că
respectiva normă este de aplicabilitate generală, în raport de art. 2 și art. 3 din Codul civil.
Or, potrivit art. 2.552 alin. 1 din C. civ., când termenul este stabilit pe săptămâni, luni sau ani, el se
împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an, ceea ce denotă
intenția legiuitorului de a calcula termenul pe luni, prin luarea în considerare, în mod consecutiv, a
tuturor lunilor cuprinse în perioada respectivă.
Această modalitate de calcul este aplicabilă și în ce privește termenul prevăzut de art. I alin. 1 din
O.U.G. nr. 92/2020, având în vedere că, prin norma citată, nu s-a instituit o derogare expresă de la
normele de drept comun cuprinse în Codul civil.
De altfel, o altă interpretare, cum ar fi cea conform căreia alegerea celor trei luni pentru acordarea
facilităților, începând cu 1 iunie 2020, este lăsată la latitudinea angajatorului, este contrară
interpretării teleologice a normei, atâta timp cât facilitățile au fost acordate pe unități de timp (în
cazul de faţă pentru 3 luni), fiind dimensionate în funcție de evoluția pandemiei în scopul reducerii
pierderilor suportate de operatorii economici din cauza pandemiei Covid-19 în respectivul interval
temporal.
Pe cale de consecință, în mod corect a apreciat instanța de fond că termenul de 3 luni se calculează
începând cu data de 1 iunie 2020, prin luarea în considerare a 3 luni consecutive.
În concluzie, curtea a constatat că prima instanță a făcut o corectă interpretare a normelor de drept
aplicabile în cauză, considerând că angajatorii care îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege,
pot beneficia de măsura reglementată de O.U.G. nr. 92/2020 pe o perioadă de 3 luni consecutive,
începând cu data de 1 iunie 2020, respectiv iunie, iulie și august și, având în vedere considerentele
expuse, în baza art. 496 Cod procedură civilă, a respins recursul ca nefondat.
33. Daune morale în contencios administrativ
Rezumat:
Simpla emitere a unui act administrativ care a fost ulterior anulat parțial nu poate conduce în mod
direct și imediat la acordarea unor daune morale. Un astfel de act nu este apt prin el însuși de a
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produce întotdeauna suferințe psihice, astfel încât pentru acordarea unor daune morale
reclamantul trebuie să facă dovada unor situații de fapt speciale și concrete, distincte de simpla
stare de fapt a existenței unui act administrativ prin care i-au fost restrînse anumite drepturi care
să facă dovada suferințelor psihice invocate. Deși standardul de probațiune în domeniul acordării
daunelor morale nu este la fel de ridicat ca în cazul daunelor materiale, totuși, nu se pot acorda
astfel de daune în lipsa unor minime dovezi și stări de fapt concrete. În plus, acestea trebuie să aibă
o anumită gravitate pentru a se putea acorda daune morale, gravitate care de asemenea se
stabilește pe baza unor probe și argumente suficient dezvoltate și detaliate.
(Decizia nr.818/22.11.2021, Dosar nr.1047/40/2021*)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoșani – Secţia de Contencios Administrativ şi
Fiscal la data de 05.04.2021, reclamantul T. I., în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Județean
de Poliție Botoșani, a solicitat instanței să oblige pârâtul la anularea răspunsului nr.
224.../23.01.2021 și la plata către acesta a sumei de 50.000 de lei cu titlul de daune morale.
Prin sentinţa nr. 249 din 28.05.2021 Tribunalul Botoşani a respins excepţia necompetenţei sale
materiale, invocată prin întâmpinare și a respins, ca nefondată, acţiunea.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul.
În motivarea recursului său, reclamantul a arătat că instanţa de fond nu a motivat corespunzător
sentinţa, că a demonstrat în instanţă că a oprit chiar înainte ca poliţista să îi facă semn să oprească
și a demonstrat că a urmat întocmai indicaţiile poliţistei. A mai arătat că instanţa încurajează
abuzurile poliţiştilor, că nu au fost audiaţi martorii propuşi pentru a-și putea proba susținerile.
Recursul formulat nu este întemeiat.
Simpla emitere a unui act administrativ care a fost ulterior anulat parțial nu poate conduce în mod
direct și imediat la acordarea unor daune morale. Un astfel de act nu este apt prin el însuși de a
produce întotdeauna suferințe psihice (umilire și terfelirea onoarei profesionale, cum susține
recurentul) astfel încât pentru acordarea unor daune morale reclamantul trebuia să facă dovada unor
situații de fapt speciale și concrete, distincte de simpla stare de fapt a existenței unui act
administrativ prin care i-au fost restrînse anumite drepturi și i s-au aplicat sancțiuni pecuniare, care
puse în legătură cu fapta ilicită reclamată, să facă dovada suferințelor psihice invocate. Or,
recurentul s-a limitat la afirmații privind comportament ilicit și abuziv al pârâtului și la existența
unor suferințe psihice. Deși standardul de probațiune în domeniul acordării daunelor morale nu este
la fel de ridicat ca în cazul daunelor materiale date fiind valorile nepatrimoniale afectate, totuși, nu
se pot acorda astfel de daune în lipsa unor minime dovezi și stări de fapt concrete, doar pe baza unor
simple prezumții de producere a unor suferințe psihice. În plus, acestea trebuie să aibă o anumită
gravitate pentru a se putea acorda daune morale, gravitate care de asemenea se stabilește pe baza
unor probe și argumente suficient dezvoltate și detaliate, nu pe simpla alegație că ar fi evidente.
De altfel un alt aspect esențial este acela că procesul verbal de constatare și sancționare al
contravenției nu a fost anulat integral, fiind menținută sancțiunea pentru contravenția prevăzută de
art. 123 lit. e) din H.G. nr. 1391/2006 constând în neadaptarea vitezei autovehiculului la condițiile
de drum, acesta fiind de altfel motivul pentru care reclamantul nu a putut opri imediat la semnalele
polițistului, derapând în șanț, carosabilul fiind acoperit de zăpadă, faptă pe care agentul rutier, așa
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cum rezultă din raportul întocmit de acesta, a interpretat-o ca întrunind elementele constitutive ale
contravenției prevăzute de art. 31 lit. a) din OUG nr. 195/2002.
Așadar recurentul se află în culpă, culpă care în circumstanțele cauzei este una esențială întrucât
tocmai fapta pentru care procesul verbal a fost menținut a determinat inițial și reținerea celeilalte
contravenții pentru care sancțiunea a fost anulată ulterior și cu privire la care reclamantul solicită
daune morale. Or, reclamantul nu își poate invoca propria culpă pentru acordarea unor daune morale
- nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 496 din Codul de procedură civilă, curtea a respins
recursul ca nefondat.

34. Drepturi băneşti pe perioada misiunilor internaţionale prevăzute de H.G. nr. 1086/2004.
Calculul termenului de prescripţie
Rezumat:
Reclamantul avea posibilitatea de a cunoaşte existenţa drepturilor conferite prin H.G.
1086/2004 cel mai târziu începând de la data de 27.07.2015 apublicării în Monitorul Oficial a HG
nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii
ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
Art. I pct. 11 din HG nr. 582/2015 a făcut trimitere expresă la HG nr. 1086/2004, cu privire la
dreptul de a beneficia de diurnă şi cazare, „cu aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr.
1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite
personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul
Oficia) al României. Trimiterea pe care HG nr. 582/2015 o face la drepturile de natură salarială
reglementate prin HG nr. 1.086/2004 şi împrejurarea că acest din urmă act normativ nu a fost
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, constituie repere obiective care se cer a fi avute
în vedere în demersul de evaluare a conduitei reclamantului, respectiv a diligenţei pe care acesta
trebuia să o manifeste spre a cunoaşte naşterea dreptului litigios. Ulterior acestei date reclamantul
avea posibilitatea de a solicita accesul la dispozițiile H.G. 1.086/2004, în speţă nefiind dovedit un
refuz al autorităţii pârâte de a permite un astfel de acces. De asemenea, nu se poate susține cu temei
că, în lipsa unei cereri exprese, pârâții ar fi avut obligația de a informa reclamantul cu privire la
conținutul actului nepublicat, câtă vreme acesta nu are caracter individual.
(Decizia nr.843/24.11.2021, Dosar nr.709/86/2020)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal ladata de
25 februarie 2020, reclamantul D.V. în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Afacerilor Interne
(M.A.I.), Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (I.G.J.R.) şi Brigada Specială de Intervenţie
a Jandarmeriei (B.S.I.J.) a solicitat a se dispune:
- repunerea în termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru solicitarea de obligare a
pârâţilor la plata drepturilor salariale din perioadele 20.02.2005 - 19.02.2006 ,21.03.2007 14.05.2008, 20.12.2009-21.06.2010 şi 24.06.2011 -24.12.2011, respectiv a diurnei în valută, a
alocaţiei valorice suplimentare de hrană în cuantum de 5 euro/zi de persoană pentru misiuni
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efectuate în afara localităţii de dislocare şi a costurilor pentru facilitatea legăturii cu familia şi
recreere, prevăzute de art. 1 şi art. 3 din H.G. nr. 1086/2004;
- obligarea pârâţilor M.A.I. şi B.S.I.J. la plata diurnei în valută, a alocaţiei valorică
suplimentară de hrană pentru misiuni în afara localităţii de dislocare şi a costurilor pentru facilitatea
legăturii cu familia şi recreere cuvenite conform art. 1 alin. (1) - (3), art. 2 alin (4) şi art. 3 din H.G.
nr. 1086/2004, aferente perioadelor 20 februarie 2005 - 19 februarie 2006 şi 21 martie 2007 - 14
mai 2008, misiuni internaţionale desfăşurate sub egida UNMIK şi, în perioada 20 decembrie 2009
- 21 iunie 2010, misiunii internaţionale sub egida EULEX, pentru participarea reclamantului, în
calitate de subofiţer jandarm, în cadrul misiunii în afara teritoriului statului român, în zona de
operaţii Kosovo;
- obligarea pârâţilor M.A.I. şi I.G.J.R. la plata diurnei în valută, a alocaţiei valorică
suplimentară de hrană pentru misiuni în afara localităţii de dislocare şi a costurilor pentru facilitatea
legăturii cu familia şi recreere cuvenite conform art. 1 alin. (1) - (3), art. 2 alin. (4) şi 3 din H.G. nr.
1086/2004, aferente perioadei 24.06.2011 - 24.12.2011, pentru participarea reclamantului, în
calitate de subofiţer jandarm, în cadrul misiunii în afara teritoriului statului român, în zona de
operaţii Kosovo, sub egida EULEX;
- obligarea pârâţilor la actualizarea cu indicele de inflaţie şi la plata dobânzii legale a sumelor
solicitate la capetele de cerere 2 şi 3, achitată de la data scadenţei şi până la data efectuării plăţii
efective, dobândă stabilită în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 13/2011 actualizată;
- obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, potrivit dispoziţiilor art. 453 din C.
pr.civ.
Prin sentinţa nr. 709 din data de 29.10.2020 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul
Afacerilor Interne şi a respins cererea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată
împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă; a admis cererea de repunere în termenul de
prescripţie; a respins ca nefondate excepţiile; a admis acţiunea în parte, obligând pârâţii I.G.J.R. şi
Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei la plata către reclamant a contravalorii diurnelor în
valută şi a costurilor pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere aferente perioadelor
20.02.2005-19.02.2006; 21.03.2007-14.05.2008; 20.12.2009 - 21.06.2010 şi respectiv 24.06.201124.12.2011 (misiuni în Kosovo sub egida ONU -UNMIK respectiv EULEX) sume actualizate cu
indicele de inflaţie şi cu dobânda legală calculată de la data introducerii acţiunii (25.02.2020) până
la data plăţii efective; a respins în rest acţiunea, cu obligarea pârâţilor I.G.J.R. şi B.S.I.J la plata
către reclamant a cheltuielilor de judecată de 500 lei onorariu de avocat.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâții Brigada Specială de Intervenţie a
Jandarmeriei (U.M. 0465 Bucureşti) și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251
Bucureşti).
Recurenta Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei a formulat următoarele critici:
Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta B.S.I.J., a arătat că
prima instanţă, ignorând apărările invocate, a reţinut calitatea procesuală pasivă a B.S.I.J. obligând
acesta unitate, în mod nelegal, să achite reclamantului drepturile acordate pe o perioadă în care nu
avut raport de serviciu. Pentru celelalte misiuni, neanalizând niciuna din susţineri şi nici probatoriul
depus în cauză, a reţinut calitatea procesuală a B.S.I.J., obligând acesta unitate să achite drepturi
achitate de către I.G.J.R. şi de partenerul extern. Instanța de fond nu s-a pronunțat relativ la excepţia
tardivităţii sesizării instanţei de judecată, invocate de către pârâta B.S.I.J. Alte motive de critică
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vizează respingerea excepţiilor prematurităţii şi a inadmisibilităţii pentru neparcurgerea procedurii
prealabile. Pe fondul cauzei a arătat că reclamantul intimat este jandarm, nu poliţist. Aşa fiind,
instanţa de fond nu a înţeles nici măcar categoria profesională din care face parte reclamantul, în
mod clar, neputând să analizeze în mod concret, solicitările acestuia raportat la situaţia de fapt şi de
drept în cauza dedusă judecăţii. Poliţiştii din anul 2002 au fost demilitarizaţi şi au devenit funcţionari
publici cu statut special. Poliţiştii participau la misiuni internaţionale în temeiul Legii nr. 218/2002
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române iar militarii jandarmi în baza Legii nr. 42/2004.
Până în anul 2015, când au intervenit cele două modificări ale H.G. nr. 518/1995, poliţiştii nu au
încasat drepturi de diurnă în valută conform H.G. nr. 1086/2004, aşa cum s-a întâmplat în cazul
militarilor jandarmi, categorie din care face parte şi reclamantul din cauza de faţă. În cuprinsul
motivării sentinţei recurate nu se regăseşte nicio motivare în drept a acordării diurnei şi a costurilor
privind facilitarea legăturii cu familia, singurele argumente fiind citarea art. 26 din Legea nr.
42/2004, a prevederilor art. 7 alin. 2 din H.G. nr. 1086/2004 şi trimiterea la prevederile Legii nr.
121/2011. Concluzia acestei înşiruiri de acte normative fiind aceea că reclamantul este îndreptăţit
la plata acestor drepturi, fără a motiva în concret raportat şi la probatoriul depus în cauză hotărârea
luată.
Pârâtul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în recursul său a arătat
următoarele:
Sentinţa recurată este nelegală, nefiind motivată, întrucât instanţa nu a reţinut şi nici nu a
explicat în niciun fel raţionamentul juridic pe care l-a adoptat, hotărârea neasigurând transparenţă
asupra raţionamentului logico - juridic care trebuie să explice şi să justifice dispozitivul şi graţie
căreia să poată fi realizat controlul judiciar. Tribunalul nu a examinat în mod corect susţinerile
părţilor, rezumându-se să redea o serie de dispoziţii legale, fără însă să indice în concret, modalitatea
de aplicare a acestora la speţa dedusă judecăţii, limitându-se doar la o analiză superficială a
pretenţiilor. H.G. nr. 1292/2003 reglementează drepturile de transport ale poliţiştilor, acestea fiind
străine în raport de obiectul cauzei şi apărările efectuate. Poliţia Română nu este parte în această
cauză dedusă judecăţii, iar intimatul-reclamant nu este poliţist, ci jandarm. În ceea ce priveşte soluţia
de respingere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Inspectoratului General al Jandarmeriei
Românei invocată prin întâmpinare, prima instanţă nu a interpretat şi aplicat corect, în primul rând,
dispoziţiile art. 6 alin. 4 Legea 550/2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 alin. (1) din Legea nr, 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, raţionamentul ÎCCJ din Decizia RIL 13/2016 în
raport de starea de fapt reţinută. Intimatul - reclamant a fost încadrat la Brigada Specială de
Intervenţie a Jandarmeriei şi nu la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. În mod greşit a
respins instanţa de fond excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române, fără a ţine cont de faptul că intimatul - reclamant în perioadele 20.02.2005 19.02.2006, 21.03.2007 - 14.05.2008, respectiv 20.12.2009 - 21.06.2010 a participat la misiunile
internaţionale, în calitate de cadru militar, fiind încadrat la Brigada Specială de Intervenţie a
Jandarmeriei, iar în perioada 24.06.2011 - 24.12.2011, a fost încadrat la Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Suceava, fără a avea un raport de serviciu cu Inspectoratul General al Jandarmeriei
Române, aşadar excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Inspectoratului General al Jandarmeriei
Române trebuia admisă aşa cum a fost formulată prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei. De
asemenea, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române nu poate dispune cu privire la plata unor
drepturi băneşti pentru personalul participant la misiuni internaţionale încadrat la alte unităţi militare
467

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

cu personalitate juridică. Și soluţia de respingere a excepţiei prescripţiei dreptului material la
acţiune, invocată prin întâmpinare, este neîntemeiată, fiind dată cu încălcarea normelor de drept
material. Prima instanţă nu a interpretat şi aplicat corect dispoziţiile art. 2500, art. 2501, art. 2517,
art. 2522 şi art. 2523 din C. Civ, art. 19 din Decretul nr. 167/1958, art. 171 alin. (1) din Legea nr.
53/2003, art. 27 alin. (3) din H.G. nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, în vigoare la
data emiterii hotărârii indicate. Instanţa de fond, în mod greşit, a admis cererea de repunere în
termen, formulată de intimatul-reclamant, fără a analiza condiţiile de admisibilitate a acesteia,
aceasta a avut în vedere doar afirmaţiile subiective ale acestuia, anume: „(...) reclamantul a invocat
nepublicarea în Monitorul Oficial al României, şi pe cale de consecinţă, imposibilitatea luării la
cunoştinţă, a H.G. nr. 1086/2004 (...)” - pag. 18 din sentinţă, astfel a apreciat că acestea sunt motivele
temeinice şi justificate. Instanţa de fond a respins toate argumentele referitoare la obligaţia
intimatului - reclamant de a cunoaşte existenţa H.G. nr. 1086/2004 cel târziu la data de 27.07.2015,
respectiv 23.12.2015, însă a validat simplele afirmaţii ale intimatului-reclamant.
Raportat la data introducerii acţiunii, 25.02.2020, drepturile solicitate de către intimatulreclamant sunt prescrise pentru perioada anterioară termenului general de prescripţie, instanţa de
fond respingând excepţia de faţă, în mod nejustificat, fără argumente juridice, fundamentându-şi
decizia pe simple afirmaţii. În ceea ce priveşte soluţia de respingere a excepţiei inadmisibilităţii
acțiunii pentru lipsa plângerii prealabile, invocată de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române,
prima instanţă nu a interpretat şi aplicat corect dispoziţiile art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) din Legea
554/2004 a contenciosului administrativ, art. 1 din H.G 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor
specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în
afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de starea de fapt
reţinută.
Pe fondul cauzei, prezentul litigiu a fost tratat fără a se efectua o analiză pertinentă a
legislaţiei care fundamentează trimiterea în misiuni internaţionale a cadrelor militare din
Jandarmeria Română şi cu ignorarea tuturor argumentelor invocate, precum şi a probelor depuse la
dosarul cauzei în susţinerea acestora. Instanţa de fond a admis în parte acţiunea formulată de
intimatul - reclamant şi a respins ca neîntemeiate pretenţiile acestuia (referitor la plata alocaţiei
valorice de hrană) și în mod greşit a obligat pârâții la plata integrală a cheltuielilor de judecată către
reclamant, fără a dispune compensarea acestora, aşa cum este stipulat la alin. 2 art. 453 NCPC.
Prin încheierea de şedinţă din data de 12.05.2021, Curtea, în temeiul art. 520 alin. 4 Cod procedură
civilă, a suspendat judecarea cauzei până la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei ÎCCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept asupra sesizării înregistrate sub nr. 661/1/2021.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi motivelor
de recurs invocate, curtea a reţinut următoarele:
În cauză, sunt incidente considerentele Deciziei nr. 18 din 29 martie 2021 pronunțate de Înalta Curte
de Casație și Justiție. Prin această Decizie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca
inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi
fiscal, în Dosarul nr. 371/100/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
următoarei chestiuni de drept:
„Dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2.523 din Codul civil, publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului nr. 582/2015 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului
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român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar determină
momentul obiectiv de la care reclamantul ar fi trebuit să cunoască existenţa drepturilor reclamate
având ca obiect drepturi băneşti reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru
stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului
participant la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare,
nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Deși prin această decizie, sesizarea Curții de Apel Cluj a fost respinsă ca inadmisibilă, în speță se
impun considerentele acestei decizii, prin care instanța de recurs a trasat niște repere obligatorii
referitoare la verificările ce se impun a fi efectuate cu privire la prescripția dreptului material al
acțiunilor întemeiate pe dispozițiile HG 1086/2004, având în vedere dispozițiile art. 430 alin. 2 și
521 alin. 3 Cod pr. Civilă.
Instanța de recurs a reținut ca fiind relevante în prezenta cauză paragrafele 79 – 82 ale acestei decizii,
fiind necesară mai întâi o scurtă prezentare a stării de fapt incidente în speță.
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 25.02.2020 reclamantul a solicitat
obligarea pârâților la plata diurnei în valută, a alocaţiei valorice suplimentare de hrană pentru
misiuni în afara localităţii de dislocare şi a costurilor pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere
cuvenite conform art. 1 alin. (1) - (3), art. 2 alin (4) şi art. 3 din H.G. nr. 1086/2004, aferente
perioadelor 20 februarie 2005 - 19 februarie 2006 şi 21 martie 2007 - 14 mai 2008, misiuni
internaţionale desfăşurate sub egida UNMIK și în perioada 20 decembrie 2009 - 21 iunie 2010,
24.06.2011 - 24.12.2011, misiunii internaţionale sub egida EULEX, în zona de operaţii Kosovo.
Reclamantul a susținut că nu a avut cunoștință de drepturile conferite prin acest act normativ,
întrucât Hotărârea Guvernului 1.086/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României și
a aflat despre existența acestuia în data de 13.02.2020 de pe pagina de facebook a Sindicatului
Independent al Polițiștilor din România.
Sub un prim aspect, în ceea ce privește faptul nepublicării HG 1086/2004 în Monitorul Oficial,
Înalta Curte a subliniat că nepublicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii
Guvernului nr. 1.086/2004 are ca aparentă justificare faptul că aceasta reprezintă un act normativ ce
reglementează drepturi şi obligaţii specifice unor raporturi juridice generate de participarea forţelor
armate la misiuni în afara teritoriului statului român şi, din acest motiv, se circumscrie excepţiei
permise de teza finală a art. 108 alin. (4) din Constituţie şi de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 24/2000.
- Par. 84
Astfel, deşi din principiul general de drept „nemo censetur ignorare legem” decurge prezumţia de
cunoaştere a legii, aceasta nu poate opera în privinţa Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru că
prezumţia este într-o necesară şi directă relaţie cu aducerea la cunoştinţă a actului normativ prin
publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Neavând regimul juridic de act normativ
publicat pe această cale căreia legiuitorul, prin art. 108 alin. (4) din Constituţie şi art. 11 din Legea
nr. 24/2000, îi conferă valoarea de unică sursă de aducere la cunoştinţa generală a informaţiilor
privind conţinutul actelor normative, în privinţa hotărârii de Guvern în discuţie nu poate opera
prezumţia de cunoaştere menţionată anterior. – Par. 85
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere faptul că nici în lege, nici în principiile generale de drept
consacrate doctrinar şi jurisprudenţial nu se regăseşte suportul necesar spre a deduce o prezumţie
legală de necunoaştere a legii în cazul în care este vorba de textul unui act normativ nepublicat
în modalitatea specifică menţionată anterior. O asemenea reglementare trebuie privită ca orice act
juridic care produce efecte faţă de destinatarii drepturilor şi obligaţiilor pe care le instituie, iar în
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situaţiile în care se ivesc litigii cu privire la aceste drepturi şi obligaţii se impune a se verifica în
concret dacă respectivii destinatari au avut acces la informaţii suficiente spre a lua cunoştinţă de
conţinutul actului ce li se adresează. – Par. 86.
Cele reținute în acest paragraf de Înalte Curte demontează întreaga apărare a reclamantului care se
bazează pe unica sa afirmație în sensul că nu a avut cunoștință de drepturile conferite de acest act
normativ pentru simplul motiv că nu a fost publicat în Monitorul Oficial.
Cu alte cuvinte, reclamantul invocă o prezumție absolută de necunoaștere a legii, rezultată din
simplul motiv al nepublicării acesteia în Monitorul Oficial, prezumție care nu poate fi primită de
instanța de recurs, trebuind să fie analizate probele pe care le propune fiecare parte care tinde să
dovedească faptul că legea a fost cunoscută de reclamant sau putea fi cunoscută de acesta cu mai
mult de 3 ani înainte de data introducerii acțiunii.
Cu privire la HG nr. 1086/2004, curtea a constatat că acest act normativ nu a fost publicat în
Monitorul Oficial, având în vedere că, în conformitate cu art. 108 alin. 4 teza finală din Constituție,
hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate, iar potrivit art. 27 alin.
3 din HG nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea
proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului (în vigoare la data adoptării HG nr.
1086/2004, abrogată prin art. 3 din HG nr. 50/2005), nu erau supuse regimului de publicare în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă legea nu dispunea altfel, ordinele, instrucțiunile şi alte
acte cu caracter normativ care aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică
și siguranță națională.
Prin urmare, simplul fapt al nepublicării actului normativ în Monitorul Oficial nu este suficient
pentru a concluziona – de plano – că reclamantul nu a avut cunoștință de drepturile conferite de
acest act normativ, fiind necesar a se stabili, conform Deciziei 18/2021 - paragraf 87 - în fiecare
litigiu în parte, dacă şi în ce măsură destinatarul unui act normativ nepublicat a avut posibilitatea
de a afla despre existenţa lui, spre a solicita să i se asigure accesul la textul respectivului act şi
dacă acesta a fost împiedicat să cunoască reglementările relevante, în pofida demersurilor utile şi
adecvate pe care le-a întreprins pentru o atare finalitate.
O atare verificare se impune având în vedere că, indiferent de codul civil aplicabil în speță, atât
dispozițiile Decretului lege 167/1958 cât și ale noului Cod Civil presupun stabilirea celor două
momente care determină începutul curgerii prescripției:
Art. 7 din Decretul 167/1958 - Prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune
sau dreptul de a cere executarea silită.
Art. 2.523 teza a doua cod civil - Prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la
acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui.
În acest context, curtea a sublinat că și dacă sunt avute în vedere dispozițiile Decretului 167/1958,
este necesar a se stabili și în acest caz atât un moment subiectiv cât și un moment obiectiv, respectiv
data de la care titularul dreptului a cunoscut sau trebuia să cunoască existența dreptului său.
Prin urmare, regula generală privind începutul prescripţiei extinctive are un caracter mixt,
prezentând caracteristica stabilirii - alternativ - a două momente de la care prescripţia începe să
curgă, şi anume:
- un moment subiectiv, principal, constând în data cunoaşterii naşterii dreptului la acţiune
- un moment obiectiv, subsidiar, constând în data când, după împrejurări, trebuia cunoscută
naşterea acestui drept.
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Determinarea momentului la care titularul dreptului la acţiune trebuia să cunoască naşterea dreptului
reclamat se face după împrejurări, aceasta însemnând că, de la caz la caz, este necesar să se verifice
dacă şi în ce măsură titularul dreptului concret pretins trebuia să cunoască faptul că dreptul său la
acţiune a luat naştere.
Conform paragrafului 80 din Decizia nr. 18/2021 legea nu instituie reguli după care să se
procedeze la evaluarea capacităţii unei persoane de a cunoaşte naşterea dreptului prescriptibil şi nici
repere orientative pentru o asemenea evaluare, concluzia care se poate deduce este aceea că
legiuitorul a lăsat judecătorului deplina putere de a aprecia, în fiecare dintre situaţiile particulare
ce formează obiectul unei proceduri judiciare contencioase, dacă părţile interesate demonstrează că
a fost manifestată o conduită rezonabil de diligentă spre a se cunoaşte existenţa dreptului subiectiv
în coordonate adecvate pentru a fi exercitată o acţiune în justiţie validă.
Aplicând aceste repere date de Înalta Curte de Casație și Justiție la speța de față, curtea a constatat
că reclamantul nu a făcut dovada că a avut o conduită rezonabil de diligentă spre a cunoaște
existența dreptului solicitat, că s-a adresat pârâților cu vreo solicitare în acest sens și că a fost
refuzat sau împiedicat să cunoască reglementări relevante, și nici că a întreprins un demers util și
adecvat în această privință.
Prioritar, curtea a reținut că actul normativ care a stat la baza reglementării drepturilor
pretinse de reclamant, respectiv Legea nr. 42/2004 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 242/18
martie 2004, reclamantul putând şi trebuind să cunoască existenţa dispoziţiei din art. 28 şi în
consecinţă, având posibilitatea de a face demersuri, în sensul solicitării de a i se comunica dacă
aceste drepturi au fost stabilite, cu atât mal mult cu cât, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 42/2004
şi pana la plecarea în misiune a trecut aproximativ 1 an.
Pe de altă parte, instanţa a reţinut că HG nr. 1086/2004 nu era un document clasificat/secret,
în sensul dat acestei noţiuni de art. 15 lit. b - f din Legea 115/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate, ci era un act normativ cu caracter nepublic, dar care putea fi pus la dispoziţia oricăror
persoane interesate, inclusiv la dispoziţia reclamantului. Pârâtul I.G.J.R. a arătat că HG nr.
1086/2004 putea fi consultată la sediul structurilor M.A.I., inclusiv ale Jandarmeriei Române,
reclamantul nefăcând nicio dovadă că acest drept i-a fost negat.
De asemenea, a notat curtea că în Monitorul Oficial nr. 558/27 iulie 2015, a fost publicată
HG nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi
obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar. Art. I pct. 11 din HG nr. 582/2015 a făcut trimitere expresă la HG nr. 1086/2004, cu
privire la dreptul de a beneficia de diurnă şi cazare, „cu aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului
nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană
cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în
Monitorul Oficia) al României, cu modificările şi completările ulterioare.”
În articolul unic, pct. 2 al HG nr. 999/2015 pentru modificarea HG nr. 518/1995 privind
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar (publicată în Monitorul Oficiat nr. 958/23 decembrie 2015), s-a
prevăzut că personalul Ministerului Afacerilor Interne care participă la misiuni şi operaţii în afara
teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la
art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara
teritoriului statului român, pentru forţele armate, beneficiază de diurnă, cazare şi hrană care se
stabilesc în raport cu nivelul acestora utilizat la data de 31 decembrie 2009, potrivit legislaţiei
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aplicabile forţelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, în lipsa
acordării acestor drepturi de către aliaţii, partenerii sau organizaţiile internaţionale sub egida cărora
se desfăşoară misiunile şi operaţiile.
Așa cum a reținut ÎCCJ în paragraful 83, menţionatele hotărâri de Guvern nu conţin vreo
dispoziţie derogatorie de la regulile generale ale prescripţiei extinctive, după cum nu conţin vreo
dispoziţie neclară ori lacunară referitoare la aceeaşi materie a prescripţiei.
Trimiterea pe care HG nr. 582/2015 o face la drepturile de natură salarială reglementate prin
HG nr. 1.086/2004 şi împrejurarea că acest din urmă act normativ nu a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, constituie repere obiective care se cer a fi avute în vedere în demersul
de evaluare a conduitei reclamantului, respectiv a diligenţei pe care acesta trebuia să o manifeste
spre a cunoaşte naşterea dreptului litigios.
Prin raportare la actele normative anterior relevate și la considerentele ÎCCJ din paragraful
83, în demersul de evaluare a conduitei reclamantului, curtea a constatat că reclamantul nu s-a aflat
în imposibilitatea de a cunoaşte existenţa HG nr. 1086/2004 şi faptul că diurna pentru misiunile
internaționale se acordă cu aplicarea prevederilor acesteia. De asemenea, este de remarcat faptul
că reclamantul nu are nicio justificare pentru faptul că nu a solicitat, după data de 27.07.2015, când
existenţa H.G. nr. 1.086/2004 a fost menţionată în cuprinsul unui text publicat în Monitorul Oficial,
accesul la dispoziţiile H.G. nr. 1.086/2004.
Prin urmare, reţinând că reclamantul avea posibilitatea de a cunoaşte existenţa drepturilor
conferite prin H.G. 1086/2004 cel mai târziu începând de la data de 27.07.2015, nu se poate reţine
încălcarea dispoziţiilor art. 2532 alin. 5 din noul Cod civil, conform cărora: „prescripţia nu începe
să curgă iar dacă a început să curgă, ea se suspendă cât timp debitorul, în mod deliberat ascunde
creditorului existenţa datoriei sau exigibilitatea acesteia.”
Chiar admiţând – ab absurdum - o astfel de ascundere a existenței obligațiilor stabilite prin
H.G. nr. 1.086/2004 până la data de 27.07.2015, ulterior acestei date reclamantul avea posibilitatea
de a solicita accesul la dispozițiile H.G. 1.086/2004, în speţă nefiind dovedit un refuz al autorităţii
pârâte de a permite un astfel de acces. Cu alte cuvinte, cel mai târziu de la acel moment reclamantul
nu mai poate invoca imposibilitatea cunoașterii dispozițiilor care reglementează drepturile solicitate,
față de principiile nemo censetur ignorare legem și ignoratia juris non excusat.
De asemenea, nu se poate susține cu temei că, în lipsa unei cereri exprese, pârâții ar fi avut
obligația de a informa reclamantul cu privire la conținutul actului nepublicat, câtă vreme acesta nu
are caracter individual. Însă, reclamantul, în virtutea funcției și atribuțiilor sale, avea la îndemână
pârghii suficiente pentru a cunoaște în mod concret conținutul actului, căi de care reclamantul nu a
dovedit și nici măcar nu a susținut că a uzat.
Concluzionând, față de prevederile art. 2523 din noul Cod civit, potrivit cărora: „Prescripţia
extinctivă începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după
împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui”, curtea a reţinut, în lumina principiilor mai sus
enunțate, că reclamantul trebuia si putea să cunoască naşterea dreptului său la indemnizațiile
reglementate prin H.G. nr. 1.086/2004 din momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I a
H.G. nr. 582/2015, respectiv la data de 27.07.2015, acesta fiind momentul obiectiv de la care
prescripția a început să curgă, în această speță, ceea ce înseamnă că termenul de prescripţie s-a
împlinit la data de 27.07.2018, acțiunea formulată la data de 25.02.2020, fiind prescrisă.
Concluzionând, curtea a constatat că acțiunea reclamantului este prescrisă, acesta fiind destinatarul
unui act normativ nepublicat dar despre existenta căruia a avut posibilitatea de a afla, nefiind
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împiedicat să cunoască reglementările relevante și nefăcând niciun demers util şi adecvat pentru o
atare finalitate. Așadar, momentul obiectiv de la care reclamantul trebuia și putea să cunoască
existența actului și de la care a început să curgă termenul de prescripție, în conformitate cu prev. art.
2523 din C.civ., este, cel mai târziu data de 27 iulie 2015.
Pe de altă parte, reclamantul nu a probat existența unor motive temeinice pentru repunerea în
termenul de prescripție, conform art. 2522 alin.1 C.civ., nefiind suficientă simpla pretindere a
necunoașterii efective a dispozițiilor legale ce instituiau dreptul. Reclamantul nu a dovedit că ar fi
fost împiedicat de împrejurări obiective sau de vreunul dintre pârâți să aibă acces la actele normative
care reglementau drepturile sale din perioada participării la misiuni internaționale, accesul la
documente nepublice fiind posibil, însă nesolicitat de reclamant, așa cum s-a menționat anterior.
Totodată, în condiţiile în care s-a stabilit că momentul obiectiv de la care reclamantul ar fi trebuit
să cunoască reglementarea cuprinsă în HG nr.1086/2004 referitoare la indemnizaţiile solicitate prin
prezenta acţiune este data de 27.07.2015, acesta era obligat să formuleze cererea de repunere în
termenul de prescripţie înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile socotit de la această dată,
potrivit art.2522 alin.2 din Codul civil.
Prin urmare, apreciind criticile recurenţilor ca fiind întemeiate, curtea a admis recursurile, a casat în
parte sentinţa recurată, în sensul că: a respins cererea de repunere în termenul de prescripţie ca
nefondată; a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune și a respins acţiunea ca
prescrisă, menținând celelalte dispoziţii din sentinţa recurată ce nu contravin prezentei decizii.
35. Comunicare informaţii de interes public. Baroul de avocaţi nu este autoritatesau instituţie
publică în înţelesul art. 2 lit. a din Legea nr. 544/2001
Rezumat:
Baroul de avocați, ca structură județeană a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR),
nu are conform Legii nr. 544/2001 statut de autoritate sau instituție publică, întrucât pentru a
dobândi o astfel de calitate, este necesar ca entitatea să utilizeze sau să administreze resurse
financiare publice. Or, pârâtul recurent și UNBR, nu utilizează resurse financiare publice, bugetul
acestora fiind constituit din resurse de altă natură. Astfel, baroul nu poate fi parte în raportul de
drept material administrativ grefat pe exercitarea dreptului recunoscut de Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public.
(Decizia nr.911/14.12.2021, Dosar nr.883/86/2020)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de
06.03.2020 şi înregistrată sub nr.883/86/2020, reclamantul Sindicatul Independent al Juriştilor din
România – prin preşedinte a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Baroul Suceava ca prin hotărârea
ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia să comunice :
- o copie certificată de pe actele de înfiinţare (constituire) ale entităţii „Baroul Suceava”;
- o copie certificată de pe actele de înfiinţare (constituire) ale entităţii „Uniunea Naţională a
Barourilor din România” („UNBR”), uniune din care face parte „Baroul Suceava”;
- o copie certificată de pe statutul „Baroului Suceava” (nu de pe statutul profesiei de avocat);
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- o copie certificată de pe statutul entităţii „Uniunea Naţională a Barourilor din România”
(„UNBR”);
- o copie certificată a actelor jurisdicţionale şi/sau normative care ar fi îndrituit entităţile precizate
să folosească denumirile şi însemnele profesiei de avocat: Baroul Suceava şi/sau Uniunea Naţională
a Barourilor din România.
Prin sentinţa nr.548 din 17 septembrie 2020 Tribunalul Suceava - Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal a admis - în parte - acţiunea şi a obligat pârâtul să comunice reclamantului
actele care reglementează organizarea şi funcţionarea Baroului Suceava; a respins celelalte capete
de cerere.
Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs pârâtul Baroul Suceava şi recurs incident reclamantul
Sindicatul Independent al Juriştilor din România - prin Preşedinte, criticând-o pentru nelegalitate.
În motivarea recursului său, pârâtul a apreciat că soluţia dată de către instanţa de fond este rezultatul
aplicării greşite a dispoziţiilor de drept material cuprinse în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public, în condiţiile în care, orice persoană interesată are acces neîngrădit
la întreaga informaţie relativă la organizarea şi funcţionarea barourilor, acestea fiind înfiinţate prin
Lege şi desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cele ale Statutului
profesiei de avocat. A arătat că neputând fi calificate drept asociaţii - persoane juridice de drept
privat, Uniunea Naţională a Barourilor din România şi barourile, ca persoane juridice dispunând de
prerogative de drept public şi având o misiune de serviciu public, nu sunt şi nu au fost niciodată nici
în sfera de aplicare a Legii nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru persoanele juridice (Asociaţiuni şi
Fondaţiuni) şi nici în domeniul de aplicare a O.G. nr. 21/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
consecinţa că ele nu dobândesc personalitate juridică prin hotărâre judecătorească, ci prin lege sau
act normativ cu forţă egală; că Ordinului profesional al avocaţilor din România îi sunt aplicabile
dispoziţiile legii speciale în materie - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat; că atât structura centrală (Uniunea Naţională a Barourilor din România), cât şi structurile
teritoriale (Barourile) ale ordinului avocaţilor din România au fost înfiinţate şi, în mod succesiv,
transformate, prin lege sau prin alte acte normative cu putere de lege.
Din anul 1864 când a fost legiferată apariţia corpului de advocaţi si până în prezent, organizarea şi
funcţionarea Corpului profesional al avocaţilor din România s-a realizat exclusiv în temeiul unor
acte normative speciale, cele mai importante fiind Legea din 1907 pentru organizarea Corpului de
Advocaţi, Legea din 1923 pentru organizarea şi unificarea Corpului de Avocaţi, Legea din 1931
pentru organizarea Corpului de Avocaţi, Decretul-lege din 1939 pentru numirea şi funcţionarea
comisiunilor interimare la Uniunea avocaţilor şi la Barourile avocaţilor din ţară, Legea din 1940
pentru organizarea Corpului de Avocaţi din România, Legea din 1948 pentru desfiinţarea Barourilor
şi înfiinţarea Colegiilor de Avocaţi din România, Decretul din 1950 privitor la profesiunea de
avocat, Decretul din 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în Republica Populară
Română, Decretul-lege din 1990 privind unele măsuri pentru organizarea şi exercitarea avocaturii
în România şi Legea nr.51 din 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat cu
modificările şi completările ulterioare.
Studiul corelativ al actelor normative enumerate, conduce la concluzia indubitabilă că există o
continuitate juridică a ordinului profesional al avocaţilor, de la înfiinţarea acestuia şi până în prezent.
Astfel, la nivel teritorial, structurile ordinului avocaţilor au purtat, succesiv, denumirile de corp de
advocaţi/avocaţi barou, colegiu de avocaţi şi, din nou, barou. Aceste structuri au fost înfiinţate prin
lege în anul 1864 şi au dobândit personalitate juridică, tot prin lege, în anul 1907. Actele normative
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ulterioare (fie lege, fie act cu valoare de lege) fie au modificat organizarea şi funcţionarea
structurilor teritoriale ale ordinului avocaţilor, fără a viza însăşi existenţa lor, fie au afectat existenţa
lor, dar în acest din urmă caz nu a fost niciodată vorba despre o suprimare pură şi simplă a existenţei
şi a personalităţii juridice, ci întotdeauna şi de înfiinţarea, prin acelaşi act, a unei noi structuri, tot
cu personalitate juridică
În toate cazurile este deci vorba despre operaţiunea juridică a transformării persoanei juridice,
operaţiune juridică având caracter complex, realizată întotdeauna prin una şi aceeaşi lege (sau act
echivalent), vechea persoană juridică încetându-şi existenţa concomitent cu înfiinţarea, în locul ei,
a unei persoane juridice noi, noua persoană juridică fiind succesoarea universală şi, deci,
continuatoarea prin transformare a vechii persoane juridice.
Deşi aparent, prin Legea nr. 3 din 17 ianuarie 1948, barourile şi-ar fi încetat existenţa, în realitate
legiuitorul a utilizat metoda transformării persoanei juridice prin unul şi acelaşi act normativ cu
putere de lege fiind suprimate persoanele juridice existente (colegiile de avocaţi şi Colegiul Central
al Colegiilor de Avocaţi), dar în acelaşi timp, au fost înfiinţate, în locul lor şi ca succesoare
universale, barourile şi Uniunea Avocaţilor din România.
Constituirea persoanelor juridice succesoare universale s-a făcut deci direct în temeiul decretuluilege, de plin drept, iar termenele prevăzute de acest act normativ se referă exclusiv la constituirea,
prin alegeri, a noilor organe de conducere ale structurilor ordinului avocaţilor, iar nu la înfiinţarea
însăşi a noilor persoane juridice.
Faţă de toate aceste argumente de natură a demonstra că în realitate reclamanta are la îndemână
toate informaţiile de interes, exact ca şi orice persoană prezumată a cunoaşte Legea, a solicitat
admiterea recursului aşa cum a fost formulat, casarea în totalitate a sentinţei atacate şi în rejudecare,
respingerea acţiunii dedusă judecăţii ca nefondată.
În drept, şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art.488 alin.1 pct.8 Cod proc. civilă.
La data de 23 martie 2021, reclamantul a formulat întâmpinare la recursul pârâtei, solicitând
respingerea acestuia ca nefondat şi totodată, a formulat şi recurs incident.
Prin întâmpinare a arătat că cererea sa vizează punerea la dispoziţie a actelor de constituire ale
„Baroului Suceava” şi nu a celor privind organizarea; că recursul/răspunsul recurentului pârât
răspunde la altă întrebare decât cea pusă de reclamant şi ca atare, practic, nu răspunde; că răspunsul
la informaţiile solicitate trebuia obligatoriu întemeiat pe dispoziţiile art. 194, 202, 205, 209, 226
Cod Civil; că întreaga reglementare a avocaturii şi profesiei de avocat, începând de la Legea nr.
1709/1864 şi până la Legea nr. 51/1995 rep. priveşte „organizarea şi exercitarea profesiei”, în
cuprinsul acestei reglementări negăsindu-se dispoziţii privind „înfiinţarea” formelor de organizare
a profesiei; că afirmaţia recurentului precum că Legea a înfiinţat barourile nu doar că nu răspunde
cererii sale, dar este şi esenţial eronată.
Motivându-şi apelul incident, reclamantul şi-a întemeiat un prim motiv de recurs pe dispoziţiile art.
488 (1) pct. 5 Cod proc. civilă, apreciind că respingerea cererii sale este practic nemotivată,
încălcând astfel regulile procedurale care obligă la motivarea hotărârii judecătoreşti.
A invocat articolele 1,2,3,4 şi 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, susţinând că raportat la aceste dispoziţii, faţă de cererea sa care viza alte informaţii publice
decât cele din oficiu, dar privind tot activitatea instituţiei vizate, instanţa a pronunţat o hotărâre cu
aplicarea greşită a normelor de drept material şi întemeiată pe motive străine de natura cauzei.
Totodată, şi-a întemeiat recursul şi pe dispoziţiile art. 488 (1) pct. (6) şi (8) din Codul de procedură
civilă pe care le consideră aplicabile în cauză, întrucât în mod eronat instanţa de fond a respins şi
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cererea sa de furnizare de informaţii privind structura din care face parte recurenta „Uniunea
Naţională a Barourilor din România”. A solicitat ca în rejudecare să se dispună obligarea
recurentului la comunicarea informaţiilor solicitate prin prisma temeiurilor legale aferente care
înconjoară actul constitutiv al oricărei persoane juridice: Legea, actul constitutiv sau statutul sunt
cele trei forme prevăzute de lege pentru a determina înfiinţarea (art. 194 NCC), data dobândirii
capacităţii de folosinţă a persoanei juridice (art. 205 NCC), data dobândiri capacităţii de exerciţiu
(art. 209 NCC), înregistrarea (art. 202 NCC), conţinutul capacităţii de folosinţă (art. 206 (2) NCC)
şi dobândirea denumirii (art. 226 NCC).
Recursul formulat de către Baroul Suceava este întemeiat.
În primul rând, curtea a constatat că se impune a se stabili în ce măsură cererea formulată de
reclamantul recurent intră în sfera de reglementare a Legii nr. 544/2001, a cărei aplicare greșită o
invocă recurentul pârât, întrucât, în temeiul art. 22 din acest act normativ, petentul are acces la
instanța de contencios administrativ, care are doar competența de a verifica în ce măsură dreptul la
acces la informațiile publice a fost lezat, iar în caz afirmativ, să dispună obligarea instituției la
furnizarea informațiilor de interes public solicitate.
Astfel, este necesar a se clarifica în ce măsură pârâtul recurent are calitatea de autoritate
publică sau instituție publică, conform Legii nr. 544/2001.
Potrivit art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 prin autoritate sau instituție publică se înțelege
orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice,
orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în
subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o
unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau
operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice
nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun
prevederilor prezentei legi partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale
de utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici.
Din analiza statutului legal al pârâtului rezultă că baroul de avocați, ca structură județeană a Uniunii
Naționale a Barourilor din România (UNBR), nu are conform Legii nr. 544/2001 statut de autoritate
sau instituție publică, întrucât pentru a dobândi o astfel de calitate, este necesar ca entitatea să
utilizeze sau să administreze resurse financiare publice. Or, pârâtul recurent și UNBR, nu utilizează
resurse financiare publice, bugetul acestora fiind constituit din resurse de altă natură.
Astfel, conform art. 60 alin. 1-3 din Legea nr. 51/1995, UNBR este formată din toate barourile din
România, este persoană juridică, are patrimoniu și buget propriu format din contribuția barourilor
în cote stabilite de Congresul avocaților. De asemenea, art. 44 prevede că avocatul este obligat să
ţină evidenţele cerute de lege şi de statut cu privire la cauzele în care s-a angajat şi să achite cu
regularitate şi la timp taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului baroului şi a
fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din România şi ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este
format din contribuţiile barourilor, stabilite conform legii şi statutului profesiei. Art. 50 stipulează
suplimentar că Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu și contribuţia
avocaţilor la realizarea bugetului este stabilită de consiliul baroului.
Ținând seama de aceste aspecte, Baroul Suceava nu poate fi parte în raportul de drept
material administrativ grefat pe exercitarea dreptului recunoscut de Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public, întrucât nu utilizează resurse financiare publice.
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Prin urmare, curtea a concluzionat că instanța de fond a interpretat greșit dispozițiile art. 2
lit. a din Legea nr. 544/2001 și, pentru considerentele învederate, în temeiul art. 488 alin.1 pct.8 Cod
procedură civilă raportat la art. 22 din Legea nr. 544/2001 și a art. 496 alin. 2 Cod procedură civilă,
a admis recursul formulat de Baroul Suceava, a casat în parte sentința nr. 548 din 17.09.2020 a
Tribunalului Suceava și, în rejudecare, a respins cererea de chemare în judecată ca nefondată, în
integralitate.
Curtea a apreciat și că recursul incident formulat de Sindicatul Independent al Juriștilor din
România este neîntemeiat, pentru aceleași considerente învederate cu prilejul analizării recursului
pârâtului. Câtă vreme acesta din urmă nu are calitatea de autoritate sau instituție publică în înțelesul
Legii nr. 544/2001, motivele de recurs ale reclamantului sunt lipsite de relevanță.
36. Personalul silvic. Statutul acestuia după intrarea în vigoare a Codului administrativ
Rezumat:
Aplicabilitatea legislației funcționarilor publici în continuare, și după incidența Codului
administrativ, este reglementată expres de art. 622 din cod, potrivit căruia funcționarilor publici
ale căror raporturilor de serviciu sunt suspendate în temeiul Legii nr. 188/1999 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, la data intrării în vigoare a codului, li se aplică dispozițiile
în vigoare la data suspendării acestora. Cât timp raport de muncă a fost anterior suspendat în
temeiul legislației funcționarilor publici aplicabile la acea data, legislația și incompatibilitățile se
aplică corespunzător. Legea nr. 234/2019 prin care s-a abrogat art. 58 din OUG nr. 59/2000, este
ulterioară Codului Administrativ, art. 622 din acest act administrativ făcând trimitere la OUG nr.
59/2000, nemodificată prin Legea nr. 234/2019.
(Decizia nr.754/08.11.2021, Dosar nr.2596/86/2020)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 25 august 2020 sub
nr.2596/86/2020, reclamantul N.B.C., în contradictoriu cu Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva Direcţia Silvică Suceava, a solicitat anularea actului administrativ constând în Decizia nr. 178 din
30.04.2020 prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă, ca nelegal emis, precum
şi plata cheltuielilor de judecată.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr.16/21.01.2021, a respins acţiunea ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, reclamantul a promovat recurs, criticile de nelegalitate
a hotărârii atacate fiind următoarele:
Hotărârea recurată este dată cu aplicarea eronată a normelor de drept material, privind statutul
juridic al personalului silvic angajat în baza unui contract individual de muncă (CIM) şi cauzele de
încetare a contractului de muncă, cât priveşte legea aplicabilă.
Recurentul-reclamant a fost angajat al Direcţiei Silvice Suceava în baza unui contract individual de
muncă şi a făcut parte din categoria personalului silvic care nu are calitatea de funcţionar public şi
căruia îi sunt aplicabile prevederile Codului muncii în ceea ce priveşte încheierea, modificarea sau
încetarea raporturilor de muncă. Se impune, în rejudecare, anularea Deciziei 178/2020 emisă de
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pârâtă, atacată, motivat tocmai de faptul că în mod greşit prin aceasta s-a constatat încetarea de drept
a contractului individual de muncă al reclamantului în temeiul dispoziţiilor Legii 188/1999 rep.,
care nu-i sunt aplicabile.
Potrivit art. 4 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 234/2019, intrată în vigoare la data de 16.12.2019, în funcţie
de modul prin care se stabileşte raportul de muncă, personalul silvic se diferenţiază în următoarele
categorii: personal silvic angajat cu contract individual de muncă - personalul silvic care îşi
desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, încheiat în condiţiile Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unui
contract de mandat, încheiat în condiţiile legii. Şi anterior, şi ulterior datei de 16.12.2019, deci şi la
data de 30.04.2020 (data emiterii deciziei contestate), reclamantul a deţinut, în virtutea raportului
de muncă, statutul de personal silvic angajat cu contract individual de muncă, încât încetarea CIM
trebuia dispusă în temeiul Codului muncii. Chiar dacă s-ar admite că nu este corect acest punct de
vedere, în raport de cele prevăzute de art. 622 C.muncii, nu înseamnă că reclamantului i se aplică
automat prevederile vizând statutul funcţionarului public, calitate pe care nu a avut-o nici măcar
anterior datei de 16.12.2019, respectiv la data suspendării raporturilor de muncă. A se reţine şi cele
statuate constant în practica judiciară şi literatura de specialitate, potrivit cu care decizia de încetare
a raportului de muncă este un veritabil act de dreptul muncii; trimiterile OUG 59/2000 la L.
188/1999 se limitau (anterior datei de 16.12.2019) exclusiv la competenţa instanţei de contencios
administrativ (atrasă potrivit vechii legislaţii în considerarea calităţii de membru al personalului
silvic, şi nu a calităţii eventuale de funcţionar public - cu statut special). De altfel, chiar pârâta
confirmă prin adresa nr. 24/03.01.2019, că personalul silvic din cadrul RNP - ROMSILVA nu are
calitatea de funcţionar public. În acelaşi sens este şi Adresa 52651/25.11.2019 a ANFP: un angajat
care ocupă la nivelul anului 2019 un post în cadrul unui ocol silvic nu are calitatea de funcţionar
public în accepţiunea L. 188/1999 şi ulterior a Codului administrativ (OUG 57/2019).
Din interpretarea şi a prevederilor HG 1009/2000, rezultă în mod incontestabil că
reclamantul nu avea calitatea de funcţionar public la data de 30.04.2020, ci de membru al corpului
silvic (personal silvic) încadrat în baza unui contract individual de muncă. Or, nefiind funcţionar
public, nu i se aplică dispoziţiile L. 188/1999, ci ale Codului muncii şi cum pârâta constată încetate
de drept raporturile de muncă (şi nu se serviciu) în considerarea soluţiei din Dosarul nr.
3905/227/2015, reiterează apărarea că decizia contestată, care practic nu este motivată în drept în
raport de dispoziţiile L. 53/2003, este lovită de nulitate absolută.
Consideră recurentul că, în raport de cele dispuse prin sentinţa penală nr. 307 din data de 03.07.2019
a Judecătoriei Suceava, definitivă şi de prevederile L. 188/1999, se pune în discuţie care dintre tezele
art. 54 lit. h) L. 188/1999, la care art. 98 alin. 1 lit. f) L. 188/1999 face referire, îi este eventual
aplicabilă. Neaplicându-i-se o pedeapsă privativă de libertate, sunt incidente prevederile art. 98 alin.
1 lit. f) teza I L. 188/1999. Numai că prevederile art. 54 lit. h) L. 188/1999, la rândul lor, cuprind
mai multe teze: funcţionarul public a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii (nu este cazul); infracţiuni de corupţie (nu este cazul)
şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (nu este cazul), infracţiuni de fals ori
infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice. Trei
ipoteze ar putea fi, la nivel teoretic, aplicabile: condamnarea reclamantului pentru o infracţiune de
serviciu, condamnarea pentru o infracţiune de fals sau condamnarea pentru o infracţiune săvârşită
cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice; nefiind funcţionar public, nu
este cazul de infracţiune de serviciu sau care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice
(nedeţinute/neocupate de reclamant). Rămâne în discuţie doar infracţiunea de fals (intelectual), dar
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aici a se vedea disp. art. 5 alin. 2 lit. f) OUG 59/2000: această infracţiune sau infracţiunile care ar
putea fi încadrate în cele de „fals” trebuie să facă parte dintre cele din domeniul silvic (nu este
cazul), textul făcând referire şi la dobândirea (nu păstrarea) calităţii de personal silvic. În fine, dacă
se face raportarea la prevederile L. 53/2003, încetarea de drept a contractului individual de muncă
putea fi dispusă doar datorită interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de
siguranţă ori pedeapsă complementară. Or, prin hotărârea de condamnare penală s-au aplicat
pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care
implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani, nefiind luate împotriva reclamantului
măsuri de siguranţă sau pedepse complementare care să aibă ca obiect interzicerea exercitării exact
a profesiei avute anterior condamnării. Prin urmare, conchide recurentul-reclamant, nici în raport
de prevederile dreptului comun nu i se aplică vreo ipoteză de încetare de drept a contractului.
Recursul formulat nu este întemeiat.
Potrivit art. 1 alin.1 din O.U.G. nr. 59/2000 privind statutul personalului silvic, personalul
silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoanele care au pregătire de
specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învățământ recunoscute în
România și care exercită efectiv profesiuni specifice activității în domeniul silviculturii, iar art. 58
alin. 1 din O.U.G. nr.59/2000 prevede că personalului silvic i se aplică dispozițiile Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în măsura în care prezenta ordonanță de
urgență nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 3 din O.U.G. nr. 59/2000 privind statutul personalului
silvic prevăd în mod expres că „în exercitarea atribuţiilor pe care le are personalul silvic de toate
gradele este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, potrivit legii, situație specifică așadar
funcționarului public.
În ceea ce privește H.G. nr. 1009/2000, dată în aplicarea art. 58 alin. 2 din O.U.G. nr. 59/2000
privind Statutul personalului silvic, aceasta enumeră în art. 3 categoriile de personal silvic care au
calitatea de funcționar public și stabilește, în anexă, corelația între gradele profesionale ale
personalului silvic, prevăzute în Statutul personalului silvic, cu categoriile, clasele și gradele
aferente funcțiilor publice, prevăzute în Statutul funcționarilor publici. Mai exact, calitatea de
inginer silvic este corelată cu calitatea de funcționar public. Prin urmare, reclamantului i se aplică
legislația specifică funcționarului public.
Aplicabilitatea legislației funcționarilor publici în continuare, și după incidența Codului
administrativ, în situații precum cea de față, este reglementată expres de art. 622 din cod, potrivit
căruia funcționarilor publici ale căror raporturilor de serviciu sunt suspendate în temeiul Legii nr.
188/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data intrării în vigoare a
codului, li se aplică dispozițiile în vigoare la data suspendării acestora. Or, aceasta este tocmai
situația recurentului, al cărui raport de muncă a fost anterior suspendat în temeiul legislației
funcționarilor publici aplicabile la acea dată. Prin urmare, Curtea reține că recurentul, în calitate de
inginer silvic este supus legislației și incompatibilităților funcționarilor publici potrivit dispozițiilor
speciale în această materie. Trebuie reținut și faptul că Legea nr. 234/2019 prin care s-a abrogat art.
58 din OUG nr. 59/2000, este ulterioară Codului Administrativ, art. 622 din acest act administrativ
făcînd trimitere la OUG nr. 59/2000, nemodificată prin Legea nr. 234/2019.
În ce privește întrunirea cazului de încetare a raportului de muncă, acesta este dat în condițiile în
care recurentul a fost condamnat prin sentința penală nr. 307/2019 definitivă prin decizia nr.
347/10.04.2020 a Curții de Apel Suceava pentru săvârșirea unei infracțiuni de fals (fila 92 dosar
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fond). Or, potrivit art. 98 din Legea nr. 188/1999 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, iar potrivit acestuia din urmă, poate ocupa o funcție publică persoana care nu a fost
condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni de fals.
Nu este relevantă apărarea recurentului în sensul că infracțiunea de fals ar trebui să fie una din
domeniul silvic, întrucât textul art. 5 alin. 2 din OUG nr. 59/2000 (privind încadrarea personalului
silvic) ar face referire doar la acest tip de infracțiuni. Textul art. 54 lit. h din Legea nr. 188/1999
face vorbire de infracțiunea de fals, fără alte condiționări.
Neîntemeiată este și apărarea în sensul că prin sentința penală nu s-au dispus măsuri de siguranță
sau pedepse complementare care să aibă ca efect interzicerea exercitării profesiei avute anterior
condamnării, întrucât temeiurile de drept în baza cărora s-ar fi putut dispune aceste măsuri, dar și
condițiile care trebuie întrunite pentru aplicarea unor astfel de măsuri/pedepse sunt diferite de cele
incidente în prezenta cauză, fiind chestiuni străine de prezentul litigiu.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 496 din Codul de procedură civilă, curtea a respins
recursul, ca nefondat.

37. Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile pentru instituţiile de
învăţământ din cadrul MAI. Dobândirea calităţii de elev
Rezumat:
Calitatea de elev se dobândeşte de către candidaţii declaraţi admişi la concursurile
organizate de unităţile de învăţământ, care se prezintă la începerea anului şcolar şi participă la
activităţile organizate de unitatea de învăţământ, iar potrivit art. 77, directorul/comandantul
unităţii de învăţământ emite dispoziţia/ordinul de zi privind înmatricularea elevilor pe serii, după
semnarea de către aceştia a angajamentului, în termen de 15 zile de la începerea anului şcolar. De
altfel, dobândirea calităţii de elev oricum nu are relevanţă din perspectiva art. 108 alin. 1 lit. d din
OMAI nr. 199/2011, acest articol vizând tocmai încetarea calităţii de elev pentru candidatul
declarat admis, pe baza verificărilor în volum complet, dispoziţia legală clară în a statua
impedimentul de a deţine calitatea de elev ca urmare a constatării, în procedura verificărilor
complete, a neîndeplinirii condiţiilor de către candidatul admis. Un atare text se constituie o
dispoziţie specială ce reglementează imposibilitatea statuării ca elev pentru ipoteza specifică
privind constatările din timpul verificărilor complete.
(Decizia nr.784/10.11.2021, Dosar nr.1897/40/2021)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Botoşani - Secţia de contencios administrativ şi
fiscal la data de 23.07.2021 sub nr. 1897/40/2021, reclamantul AG.F. a solicitat, în contradictoriu
cu pârâta Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, ca prin hotărârea ce se va pronunţa
să se dispună anularea Dispoziției directorului școlii nr. 52155 din 17.05.2021 și reînmatricularea
sa ca elev al unității mai sus menționate. De asemenea, a solicitat suspendarea Dispoziției atacate
până la soluționarea acțiunii în anulare și reînmatricularea sa la cursurile școlii.
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Prin sentinţa nr.333 din 14 iulie 2021 Tribunalul Botoşani - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins cererea de anulare dispoziție şi a respins cererea de suspendare a
executării, formulată de reclamant ca fiind rămasă fără obiect.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului, şi a motivelor de recurs invocate, curtea a reţinut următoarele:
Recurentul A.G.F. a criticat sentința Tribunalului Botoșani, arătând că instanța de fond a
soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de drept material. Astfel, arată
recurentul, actul administrativ nu este motivat, iar în ce priveşte fondul lui, arată că la data de
14.05.2021 a fost emisă dispoziţia de înmatriculare nr. 52152 cu aplicare din data de 5.05.2021, ca
urmare la data emiterii dispoziţiei nr. 52155 din 17.05.2021 ce face obiect al judecăţii în prezenta
cauză, avea calitatea de elev, şi nu se mai putea astfel dispune exmatricularea sa pe motiv că nu
îndeplineşte condiţia pentru a deveni elev al instituţiei de învăţământ din cadrul MAI. Arată că
notele de cunoaştere înaintate de unităţile de recrutare întocmite în baza art. 4 din Anexa 2 a OMAI
nr. 140/2016 au aplicabilitate până la înmatriculare şi până la angajamentul semnat de elev, de la
acea dată candidatul dobândind statutul de elev şi devenind aplicabil art. 10 alin. 4 din Legea nr.
360/2002, potrivit căruia măsura exmatriculării poate fi dispusă după rămânerea definitivă a
hotărârii de condamnare a instanţei de judecată. Arată că erau incidente în cauză şi dispoziţiile art.
76 potrivit cărora era necesară efectuarea cercetării disciplinare şi dispunerea suspendării acesteia
până la rămânerea definitivă a hotărârii din dosarul penal.
Analizând criticile formulate, curtea a apreciat că acestea nu sunt întemeiate.
Astfel, prima instanţa a apreciat în mod corect incidenţa în cauză şi a interpretat în mod
corespunzător dispoziţiile legale privind verificările ce se efectuează în scopul de a deveni elev al
instituţiei de învăţământ din cadrul MAI, respectiv prevederile art. 10 alin 5 din Legea nr. 360/2002
privind Statutul polițistului, ale art. 4 lit. i lit. k și art. 6 alin. l lit. g din Anexa nr. 2 la OMAI nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de în unităţile de poliţie ale
MAI şi ale art. 108 alin. 1 lit. d, alin. 2 și 3 din Anexa la OMAI nr. 199/15.09.2011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de Organizare și Funcţionare a unităţilor de învăţământ postliceal din
Ministerul Afacerilor Interne.
Potrivit art. 10 alin 5 din Legea nr. 360/2002, recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la
concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii se realizează potrivit metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne. Potrivit art. 108 alin. 1 lit. d) din Anexa la
Ordinul MAI nr. 199/15.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru de Organizare și
Funcţionare a unităţilor de învăţământ postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, calitatea de elev
încetează în următoarele situaţii: ...d) dacă pe timpul efectuării verificărilor complete pentru un
candidat declarat admis se constată că nu îndeplineşte condiţiile pentru a deveni elev al unei
unităţi de învăţământ din cadrul MAI, conform legislaţiei în vigoare, iar, potrivit art. 6 alin. l lit.
g din Anexa nr. 2 la Ordinul MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane,
condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe
locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele:..g) să aibă un comportament
corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist.
Or, aceasta este tocmai situaţia de faţă: fiind efectuate, în continuarea verificărilor din
27.04.2021 verificări în volum complet potrivit art. 4 lit. i lit. k din Anexa 2 la Ordinul MAI nr.
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140/2016, a fost emisă fişa nr. 44390/1 din 4.05.2021 (fila 23 dosar fond), prin care, constatându-se
implicarea reclamantului într-un accident cu victime în data de 2.05.2021 (în calitate de şofer, ce a
părăsit locul accidentului şi având alcoolemie în sânge constatată ulterior), s-a apreciat că nu
îndeplineşte condiţia comportamentului corespunzător principiilor profesiei de poliţist şi s-a propus
neînmatricularea reclamantului. Nu se poate reţine apărarea recurentului că, fiind emisă, ulterior
desfăşurării examenului din februarie - aprilie 2021 şi declarării sale ca admis, o primă fişă din
27.04.2021 cu propunerea de înmatriculare şi notă de cunoaştere din 27.04.2021 şi fiind semnat apoi
şi angajamentul din 5.05.2021, pârâta nu mai putea proceda la verificări în continuare şi emiterea
unei noi fişe şi a unei noi note de cunoaştere, la 4.05.2021, astfel cum s-a procedat. A reținut curtea
că, potrivit art. 4 lit. i, j, k din OMAI nr. 140/2016, ...după declararea ca admis a candidatului,
compartimentele de resurse umane completează cu documente specifice dosarele de recrutare ale
candidaților declarați admis; j) efectuează, în volum complet, activitățile de cunoaștere a
candidaților declarați „admis”, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaștere; k)
transmit instituțiilor de învățământ ale MAI, dosarele de recrutare completate, precum și fișele
de personal ale candidaților declarați „admis” la forma de învățământ cu frecvență/cu frecvență
redusă și propun, după caz, înmatricularea/neînmatricularea/exmatricularea în/din instituția de
învățământ. Or, este tocmai ceea ce a făcut pârâta prin verificările din 4.05.2021, propunând
neînmatricularea reclamantului.
Nu se poate reţine nici apărarea recurentului că, întrucât ar fi avut deja calitatea de elev la
data incidentului, încetarea acesteia nu poate avea loc în condiţiile art. 108 alin. 1 lit. d din OMAI
nr. 199/15.09.2011, ci doar în condiţiile art. 10 alin. 4 din Legea nr. 360/2002, respectiv prin
exmatriculare dispusă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a instanţei de judecată.
În primul rând, nu este dovedită împrejurarea susţinută de recurent că acesta ar fi fost deja
înmatriculat potrivit unei dispoziţii de înmatriculare ce ar fi fost emisă la 14.05.2021, o atare
dispoziţie nefiind depusă la dosar, iar dimpotrivă, documente depuse la dosar - precum fişa din
4.05.2021 ce poartă o dată anterioară acelui document clamat (4.05.2021 faţă de 14.05.2021 a aşazisei înmatriculări) propunând neînmatricularea; este depus la dosarul cauzei doar un angajament
din 5.05.2021 semnat de reclamant, dar acesta nu are valoarea juridică vizată de recurent. În al doilea
rând, chiar presupunând existenţa unei atari dispoziţii de înmatriculare din 14.05.2021, efectul său
oricum nu ar putea fi recunoscut pentru trecut, de la 5.05.2021, aşa cum susţine recurentul, încercând
să acrediteze ideea calităţii sale de elev anterior dispoziţiei criticate (de adăugat fiind şi că, nici chiar
această dată de 5.05.2021 clamată de recurent ca fiind cea a dobândirii calităţii de elev nu este
suficientă, cât timp propunerea de neînmatriculare ca urmare a verificărilor în volum complet este
anterioară, din 4.05.2021, şi, chiar mai mult decât atât, însuşi evenimentul determinant în aprecierea
îndeplinirii condiţiilor de admitere în această instituţie de învăţământ – accidentul cu victime, este
chiar anterior tuturor acestor date – 2.05.2021).
A mai notat curtea şi următoarele dispoziţii legale relevante sub aspectul înmatriculării, care
este legată de începerea cursurilor – art. 76 şi 77 din OMAI nr. 199/2011: calitatea de elev se
dobândeşte de către candidaţii declaraţi admişi la concursurile organizate de unităţile de
învăţământ, care se prezintă la începerea anului şcolar şi participă la activităţile organizate de
unitatea de învăţământ, iar potrivit art. 77, directorul/comandantul unităţii de învăţământ emite
dispoziţia/ordinul de zi privind înmatricularea elevilor pe serii, după semnarea de către aceştia a
angajamentului, în termen de 15 zile de la începerea anului şcolar.
În al doilea rând, a reţinut curtea că, chiar dacă s-ar admite dobândirea calităţii de elev de
către reclamant, aceasta oricum nu are relevanţă din perspectiva art. 108 alin. 1 lit. d din OMAI nr.
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199/2011, acest articol vizând tocmai încetarea calităţii de elev pentru candidatul declarat admis, pe
baza verificărilor în volum complet. Recurentul s-a apărat că un atare articol privind încetarea
calităţii de elev ar fi neclar, prin aceea că dispune încetarea calităţii de elev pentru ipoteza de la lit.
d, unde teoretic se are în vedere candidatul admis, iar nu elevul (calitate ce se dobândeşte mai târziu).
Curtea a apreciat însă că, chiar admiţând folosirea inconsecventă a celor două noţiuni în acelaşi text,
acesta nu are probleme de interpretare, dispoziţia legală fiind clară în a statua impedimentul de a
deţine calitatea de elev ca urmare a constatării, în procedura verificărilor complete, a neîndeplinirii
condiţiilor de către candidatul admis. A apreciat curtea că un atare text se constituie o dispoziţie
specială ce reglementează tocmai o situaţie precum cea de faţă, respectiv stabilind imposibilitatea
statuării ca elev pentru ipoteza specifică privind constatările din timpul verificărilor complete.
Reclamantul a susţinut că în cauză ar fi aplicabile dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea nr.
360/2002 potrivit cărora, dacă în perioada desfăşurării activităţii de poliţist sau a studiilor în
instituţiile de învăţământ ale MAI intervine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se
ia măsura destituirii celui în cauză sau a exmatriculării, după caz. În situaţiile în care elevul,
studentul sau poliţistul se află în curs de cercetare penală ori de judecată, măsura exmatriculării,
respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a instanţei
de judecată. Or, deosebit de cele reţinute de prima instanţă relativ la acest text de lege (respectiv
relaţionarea lui cu art. 45 alin. 1 din lege, dar care nu priveşte situaţia cercetării penale precum în
cazul de faţă), curtea a mai reţinut că un atare text are a se aplica, potrivit menţiunilor exprese din
cuprinsul său, pe perioada desfăşurării studiilor, aşadar nu în procedura de recrutare precum în
cauză, pentru când, aşa cum s-a arătat, sunt incidente dispoziţiile art. 108 alin. 1 lit. d din OMAI nr.
199/2011.
De asemenea, nu poate fi primită apărarea recurentului, că în cauză s-ar fi impus efecturea
unei cercetări disciplinare care să fie suspendată pe parcursul cercetărilor penale, în cauză nefiind
vorba despre aplicarea unei sancţiuni disciplinare, aşa cum greşit apreciază recurentul, ci de
realizarea conformă a procedurii de recrutare şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru
neîndeplinirea condiţiilor legale în acest stadiu. Nu este dat nici motivul de recurs privind
nemotivarea actului, atât dispoziţia contestată cât şi documentaţia care a stat la baza întocmirii ei
fiind clare relativ la motivele care au determinat emiterea lui.
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, în temeiul art. 496 Cpc, a respins-o ca atare.

38. Act administrativ fiscal. Înregistrarea veniturilor din subvenţii, corelarea subvenţiilor
cu cheltuielile a căror efectuare sunt destinate acele subvenţii să acopere. Interpretarea
noţiunii textului legal de recunoaştere ca şi creanţă
Rezumat:
Dispoziţiile legale statuează, din perspectiva obligaţiilor de constituire a situaţiilor financiare
anuale, legătura intrinsecă între venit şi cheltuiala aferentă ce are a se reflecta inclusiv sub aspectul
temporal al declarării veniturilor, constituind astfel principiul de esenţă al raportării lor corelate,
aferent perioadei pentru care se realizează cheltuielile. Intenţia legiuitorului este aceea de a statua
legătura indisolubilă dintre cheltuială şi venit, şi obligaţia corelării şi declarării lor concomitente,
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dincolo de efectiva încasare a veniturilor generate, concluzie care se menţine şi în ipoteza de faţă,
a încasării veniturilor după producerea cheltuielor a căror acoperire sunt destinate aceste subvenţii
să o realizeze. Art. 399 alin. 3 din Ordinul nr. 1802/2014 şi art. 2361 alin. 2 din ordinul nr.
3055/2009 nu constituie o excepţie, ci o aplicare a aceluiaşi principiu. Relativ la interpretarea
chestiunii de drept privind perioada când subvenţia devine creanţă, pe care se construieşte textul
art. 399 alin. 3 din Ordinul nr. 1802/2014, exprimarea legiuitorului nu se grefează pe noţiunile
obişnuite în teoria dreptului fiscal – privind naşterea/ stabilirea/stingerea obligaţiilor şi a
drepturilor de creanţă corelative, sau chiar în teoria de drept comun a obligaţiilor şi a drepturilor
de creanţă – privind naşterea/stingerea obligaţiilor sau a drepturilor de creanţă, însă, având a
interpreta o atare noţiune – devenirea creanţei, în cheia noţiunilor folosite de legislaţia internă,
este vorba mai degrabă despre naşterea dreptului de creanţă – care este dată de constituirea
bazei/realizarea pagubei, a cheltuielilor, iar în nici un caz despre momente ulterioare, precum
stingerea dreptului prin plata creanţei. Ca urmare, concluzia este tot aceea a declarării corelate
temporal a cheltuielilor şi veniturilor, nefiind relevant anul încasării efective a plăţii.
(Decizia nr.786/10.11.2021, Dosar nr.2227/40/2020)

Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoșani – Secția de contencios administrativ
și fiscal la data de 09.11.2020 sub nr. 2227/40/2020, reclamanta S.C. F. SRL a solicitat, în
contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Iași şi Administraţia
Judeţeană a Finanțelor Publice Botoşani, ca în baza probelor ce se vor administra să se dispună
modificarea Deciziei nr. 10.294 din 15.09.2020 emisă de prima pârâtă prin care aceasta a soluţionat
contestaţia administrativă formulată împotriva deciziei de impunere nr. F-BT_1.. din 05.06.2020
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-BT_13./05.06.2020 pentru componenta de
obligaţii fiscale în sumă de 56.220 lei cu titlu de impozit pe profit în sensul anulării acesteia, precum
şi obligarea pârâtelor la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentului
litigiu.
Prin sentinţa nr.142 din 7 aprilie 2021 Tribunalul Botoşani - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis, în parte, acţiunea şi a anulat parţial Decizia nr. 10294 din 15.09.2020
emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi Decizia de impunere nr. F-BT 1..
din 05.06.2020 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, în limita sumei de
55654 lei (56220 lei - 566 lei), cu titlu de impozit pe profit.
A obligat pârâtele la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2050
lei, reprezentând onorariu de avocat şi taxă judiciară de timbru.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi - prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, criticând-o
pentru nelegalitate.
În motivare, a arătat că prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale
aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice
nr. F-BT 1../05.06.2020, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-BT 13./05.06.2020,
organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani au
stabilit în sarcina reclamantei obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 63.214 lei, pentru
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perioada 01.01.2014 - 31.12.2017, din aceasta reclamanta contestând impozitul pe profit în sumă de
53.220 lei; că suma contestată reprezintă impozit pe profit aferent veniturilor din subvenţii pentru
exploataţii agricole aferente anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017, achitate de către Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură în anii 2015, 2016, 2017 şi 2018.
În urma controlului efectuat, organele de control au constatat faptul că reclamanta a
înregistrat în evidenţa contabilă, în luna decembrie 2014, la venituri din subvenţii, plata avansului
în sumă de 58.398 lei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia agricolă din anul 2014. Diferenţa
de subvenţie pentru exploataţia agricolă aferentă anului 2014, în sumă de 76.549 lei, a fost achitată
de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în luna ianuarie 2015, fiind înregistrată la
venituri din subvenţii de către societate în lunile februarie şi mai 2015.
Aşadar, societatea a înregistrat veniturile din subvenţii aferente anului fiscal 2014 la data
plăţii lor, în anul 2015 şi nu în anul 2014, an căruia îi erau aferente aceste subvenţii.
Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală au stabilit că suma de 76.549
lei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2014
şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă de 12.248 lei.
Pentru anul 2015, organele de inspecţie fiscală au stabilit că sunt venituri impozabile
subvenţiile aferente acestui an, în sumă de 139.641 lei, dar care au fost înregistrate de reclamantă în
anul 2016, în lunile iulie şi august, subvenţii ce au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură în cursul anului 2016, respectiv în lunile iunie şi iulie. Totodată, organele de
inspecţie fiscală au scăzut din baza impozabilă aferentă impozitului pe profit veniturile din subvenţii
pentru exploataţii agricole aferente anului 2014, în sumă de 76.549 lei, înregistrate de reclamantă în
anul 2015. Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală au stabilit că suma de
139.641 lei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia agricolă, reprezintă venituri impozabile în
anul 2015, că veniturile din subvenţii pentru exploataţii agricole în sumă de 76.549 lei nu sunt
aferente anului 2015, ci anului 2014, şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă de 10.095
lei (139.641 lei -76.549 lei=63.092 lei x 16%=10.095 lei).
Pentru anul 2016, organele de inspecţie fiscală au stabilit că sunt venituri impozabile
subvenţiile aferente acestui an, în sumă de 187.378 lei, dar care au fost înregistrate de reclamanta în
anul 2017, în lunile aprilie, mai şi iulie, subvenţii ce au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură în cursul anului 2017, respectiv în lunile aprilie, mai şi iulie.Totodată,
organele de inspecţie fiscală au scăzut din baza impozabilă aferentă impozitului pe profit veniturile
din subvenţii pentru exploataţii agricole aferente anului 2015, în sumă de 139.641 lei, înregistrate
de petentă în anul 2016. Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală au stabilit că
suma de 187.378 lei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia agricolă, reprezintă venituri
impozabile în anul 2016, că veniturile din subvenţii pentru exploataţii agricole în sumă de 139.641
lei nu sunt aferente anului 2016, ci anului 2015, şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în
sumă de 7.638 lei (187.378 lei -139.641 lei=47.737 lei x 16%=7.638 lei).
Pentru anul 2017, organele de inspecţie fiscală au stabilit că sunt venituri impozabile
subvenţiile aferente acestui an, în sumă de 192.267 lei, dar care au fost înregistrate de F. S.R.L în
anul 2018, în luna iunie, subvenţii ce au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură în cursul anului 2018, respectiv în cursul anului 2017 (145.273 lei) şi în cursul anului
2018 (46.994 lei). Totodată, organele de inspecţie fiscală au scăzut din baza impozabilă aferentă
impozitului pe profit veniturile din subvenţii pentru exploataţii agricole aferente anului 2016, în
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sumă de 187.378 lei, înregistrate de petentă în anul 2017. Având în vedere aceste aspecte, organele
de inspecţie fiscală au stabilit că suma de 192.267 lei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2017, că veniturile din subvenţii pentru exploataţii
agricole în sumă de 187.378 lei nu sunt aferente anului 2017, ci anului 2016, şi au stabilit un impozit
pe profit suplimentar în sumă de 782 lei (192.267 lei -187.378 lei=4.889 lei x 16%=782 lei).
Impozitul pe profit în sumă totală de 30.763 lei (12.248 lei +10.095 lei + 7.638 lei + 782 lei)
a fost stabilit suplimentar de organele de inspecţie fiscală în conformitate cu prevederile art.19
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct.12
din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.19 alin.(1) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct.42, pct.235 şi
pct.236 alin.(1) şi (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările
ulterioare, pct.53 alin.(1), (2) şi (3), pct. 398 alin.(1) şi (2), pct. 399 alin.(1)-(3) şi pct. 402 alin.(3)
din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările şi completările ulterioare.
Începând cu data de 01.01.2016, speţei îi sunt aplicabile prevederile art.19 alin.(1) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu care
profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile
şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
Speţei îi sunt aplicabile şi prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.3055/2009,
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi
completările ulterioare.
Aşadar, la stabilirea impozitului pe profit, organele de inspecţie fiscală au ţinut cont de
prevederile legale mai sus arătate, prevederi care stipulează că subvenţiile se recunosc, pe o bază
sistematică drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste
subvenţii urmează să le compenseze.
În cazul în care au fost încasate subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încă
efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente, iar în cazul
subvenţiilor a căror acordare este legată de activitatea de producţie sau prestări servicii,
recunoaşterea acestora pe seama veniturilor se efectuează concomitent cu recunoaşterea
cheltuielilor a căror contravaloare urmează a fi acoperite din aceste subvenţii.
Astfel, în fiecare din cei patru ani verificaţi, organele de control au constatat faptul că
reclamanta a înregistrat pe venituri subvenţiile încasate, diferenţa dintre subvenţiile cuvenite şi cele
încasate fiind înregistrate în anul următor, atunci când acestea au fost efectiv încasate.
Conform prevederilor legale subvenţiile se recunosc pe o bază sistemică drept venituri ale
perioadei corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze,
respectând totodată scopul acordării acestor subvenţii.
De asemenea, în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de
exploatare a acesteia, rezultă că în mod legal şi corect organele de inspecţie fiscală au stabilit că
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subvenţiile primite de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru agricultură reprezintă venituri
impozabile la momentul când acestea sunt cuvenite, şi nu la momentul încasării lor şi au stabilit
impozitul pe profit suplimentar.
Aşadar, corect şi legal organele de inspecţie fiscală au stabilit în sarcina reclamantei suma
de 56.220 lei cu titlu de impozit pe profit.
Instanţa de fond a reţinut faptul că sumele primite de reclamantă cu titlu de subvenţii de la
APIA reprezintă o subvenţie guvernamentală ce urmează a fi primită drept compensaţie pentru
cheltuieli şi pierderi deja suportate şi trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere în perioada
în care îndeplineşte condiţiile să fie recunoscută drept creanţă.
A mai arătat că subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub
forma unor transferuri de resurse către o întreprindere în schimbul respectării, în trecut sau în viitor,
a anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
Sumele primite de către reclamantă se încadrează în schema de plată unică pe suprafaţa
SAPS, respectiv în schema de ajutor naţional tranzitoriu teren arabil.
Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare
cheltuielilor pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze, iar în cazul în care se primesc
subvenţii aferente unei (unor) perioade viitoare, acestea nu reprezintă venituri ale acelei perioade
curente.
În principiu, recunoaşterea subvenţiilor pe seama veniturilor are loc concomitent cu
recunoaşterea cheltuielilor efectuate şi care urmează să fie acoperite din subvenţiile respective.
Această metodă este întâlnită în practica contabilă şi în doctrina contabilă sub denumirea de
conectare a cheltuielilor la venituri şi reiese atât din dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările
ulterioare (pct. 399 alin. (2), cât şi din textul IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi
prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală (pct. 12 şi 16).
Dreptul de creanţă privind încasarea subvenţiei apare la data depunerii de către entitate a
cererii la organismele în drept, iar recunoaşterea creanţei aferente subvenţiei are loc la data la care
sunt întrunite condiţiile de recunoaştere a activelor.
Cu privire la cererea privind obligarea la cheltuieli de judecată, recurenta a solicitat
respingerea acesteia, având in vedere că în speţă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de dispoziţiile
art.453 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora partea care a pierdut procesul va fi obligată să
suporte cheltuielile ocazionate de proces.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor și lucrărilor dosarului și a
motivelor de recurs invocate, curtea a reținut următoarele:
Recurenta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a criticat sentința
Tribunalului Botoşani, arătând că instanța de fond a soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea
eronată a normelor de drept material. Astfel, arată recurenta, reclamanta a înregistrat veniturile din
subvenţii pentru exploataţii agricole aferente anului fiscal 2014 la data plăţii lor, în anul 2015, şi tot
astfel în anii următori, deşi avea obligaţia de a înregistra atari venituri aferent anului căruia îi
corespundeau cheltuielile respective. Arată că în cauză sunt incidente prevederile art. 236 din
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Ordinul MF nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene şi ale Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, potrivit cărora subvenţiile
se recunosc pe o bază sistematică drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor
aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.
Analizând criticile formulate, curtea a apreciat că acestea sunt întemeiate, respectiv că
interpretarea coroborată a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză susţine modalitatea de înregistrare
a veniturilor reţinută de recurentă, respectiv corelarea subvenţiilor cu cheltuielile a căror efectuare
sunt destinate aceste subvenţii să acopere.
În acest sens, curtea a apreciat ca fiind de esenţă observarea şi interpretarea coroborată a
dispoziţiilor legale cuprinse în reglementările incidente, respectiv Ordinul MF nr. 3055/2009 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi Ordinul nr. 1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare consolidate.
Astfel, potrivit Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate:
53. (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente
sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce
numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi
raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
(2) Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar,
indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor. Astfel, se vor evidenţia în
conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienţi facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a
primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în
aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv
prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire a mărfii, situaţii de lucrări etc.).
(3) Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt
recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente,
cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli....
398. (1) Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.
(2) În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu
au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.
399. (1) În cele mai multe situaţii, perioadele de-a lungul cărora o entitate recunoaşte
cheltuielile legate de o subvenţie guvernamentală sunt uşor identificabile. Astfel, subvenţiile
acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă
ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile sunt
recunoscute, de regulă, în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor şi în proporţia în
care amortizarea acelor active este recunoscută.
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(2) În cazul subvenţiilor a căror acordare este legată de activitatea de producţie sau prestări
de servicii, recunoaşterea acestora pe seama veniturilor se efectuează concomitent cu
recunoaşterea cheltuielilor a căror contravaloare urmează a fi acoperită din aceste subvenţii.
(3) O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru
cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entităţii,
fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere în perioada
în care devine creanţă.
(4) În anumite circumstanţe, o subvenţie guvernamentală poate fi acordată în scopul oferirii
de ajutor financiar imediat unei entităţi. Astfel de subvenţii pot fi limitate la o anumită entitate şi
pot să nu fie disponibile unei categorii întregi de beneficiari. În acest caz, recunoaşterea subvenţiei
în contul de profit şi pierdere are loc în perioada în care entitatea îndeplineşte condiţiile pentru
primirea subvenţiei....
402. (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve deoarece acestea
reprezintă sume acordate sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii de către societate.
(2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în
contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475
"Subvenţii pentru investiţii"). Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit şi
pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
(3) Veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezintă în contul de
profit şi pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete, iar celelalte venituri din subvenţii se prezintă în
contul de profit şi pierdere ca o corecţie a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente
de venituri, potrivit structurii prevăzute în acest sens.
De asemenea, Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, cu prinde dispoziţii asemănătoare:
42.Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile
aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii
cheltuielilor...
235. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru
active.
236. (1) Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.
2361. (1) În cele mai multe situaţii, perioadele de-a lungul cărora o entitate recunoaşte
cheltuielile legate de o subvenţie guvernamentală sunt uşor identificabile. Astfel, subvenţiile
acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă
ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile sunt
recunoscute, de regulă, în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor, şi în proporţia în
care amortizarea acelor active este recunoscută.
(2) O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru
cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entităţii,
fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere în perioada
în care îndeplineşte condiţiile să fie recunoscută drept creanţă.
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O primă concluzie pe care curtea a reţinut-o este aceea că dispoziţiile legale mai sus citate
sunt clare în a statua, din perspectiva obligaţiilor de constituire a situaţiilor financiare anuale,
legătura intrinsecă între venit şi cheltuiala aferentă ce are a se reflecta inclusiv sub aspectul temporal
al declarării veniturilor, constituindu-se astfel principiul de esenţă al raportării lor corelate, aferent
perioadei pentru care se realizează cheltuielile.
Sunt de observat astfel, relativ la reglementările mai sus citate, statuările acestui principiu
mai întâi la nivel general – principiul independenţei exerciţiului sau principiul contabilităţii de
angajamente: efectele evenimentelor sunt recunoscute atunci când ele se produc (şi nu pe măsură
ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit), sau trebuie să se ţină cont de veniturile
şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data
plăţii cheltuielilor. Aşadar, de esenţă din perspectiva corectei declarări a situaţiei fiscale anuale,
este corespondenţa venitului cu cheltuiala aferentă, indiferent de data efectivă de realizare a
venitului, aspect explicit subliniat de dispoziţiile legale. Mai apoi, aceleaşi reglementări cuprind
aspecte de detaliu şi explicaţii concrete, în susţinerea aceluiaşi principiu al legăturii indisolubile
dintre venit şi cheltuială, statuând aceeaşi idee, respectiv că, ceea ce este relevant din punct de vedere
al declaraţiei contabile este naşterea dreptului la acel venit – aferent cheltuielilor, iar nu încasarea
efectivă a venitului însuşi: se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a
fost întocmită încă factura. În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza
documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (avize predare etc.).
Mai mult decât atât, dispoziţiile legale mai sus citate cuprind enunţarea acestui principiu
chiar în mod special cu privire la subvenţii: Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept
venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează
să le compenseze, sau: subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt
recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. Iar apoi, mai mult decât
enunţarea de principiu a regulilor de raportare, dispoziţiile legale relevante referitoare la subvenţii
detaliază chiar ipoteze specifice relativ la subvenţii, pentru care, la fel, subliniază menţinerea
aceloraşi reguli de raportare corelată: se prevede, de exemplu, că încasarea anticipată a subvenţiei,
anterior generării cheltuielii ce este destinată a fi acoperită, nu constituie venit al perioadei încasării
subvenţiei: în cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu
au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente; sau
că, dacă este vorba de subvenţii pentru activitatea de producţie, de asemeni raportarea veniturilor se
face concomitent cu cheltuielile: în cazul subvenţiilor a căror acordare este legată de activitatea de
producţie sau prestări de servicii, recunoaşterea acestora pe seama veniturilor se efectuează
concomitent cu recunoaşterea cheltuielilor a căror contravaloare urmează a fi acoperită din aceste
subvenţii; sau, relativ la amortizarea activelor, care, de regulă, presupune mai mulţi ani, prevăzând
că subvenţiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul de profit şi
pierdere pe parcursul perioadelor, şi în proporţia în care amortizarea acelor active este
recunoscută.
Este, astfel, dincolo de orice dubiu intenţia legiuitorului de a statua legătura indisolubilă
dintre cheltuială şi venit, şi obligaţia corelării şi declarării lor concomitente, dincolo de efectiva
încasare a veniturilor generate, concluzie care nu este alta, apreciază curtea, nici în ipoteza de faţă,
a încasării veniturilor după producerea cheltuielor a căror acoperire sunt destinate aceste subvenţii
să o realizeze.
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Prima instanţă a apreciat contrariul reţinând că dispoziţiile art. 399 alin. 3 din Ordinul nr.
1802/2014 şi art. 2361 alin. 2 din ordinul nr. 3055/2009 (O subvenţie guvernamentală care urmează
a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării
unui ajutor financiar imediat entităţii, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în
contul de profit şi pierdere în perioada în care îndeplineşte condiţiile să fie recunoscută drept
creanţă), ar dispune o înregistrare disparată, conform căreia declararea veniturilor din subvenţii
aferent anului în care au fost efectiv încasate, indiferent de anul generării cheltuielilor ce au fi
compensate astfel, este una conformă. A avut în vedere prima instanţă în acest sens interpretarea
noţiunii folosită de text, relativ la perioada când subvenţia devine creanţă.
Curtea însă a apreciat că un atare text nu are aptitudinea, astfel cum a fost reglementat, de a
institui o excepţie de la regula raportării corelate a veniturilor şi cheltuielilor, consacrată abundent,
detaliat şi repetitiv de cele două reglementări legale, şi că textul nu constituie o excepţie, ci o aplicare
a aceluiaşi principiu.
În primul rând, relativ la interpretarea chestiunii de drept privind perioada când subvenţia
devine creanţă (de inspiraţie extranaţională), pe care se construieşte textul art. 399 alin. 3 din
Ordinul nr. 1802/2014, este de observat că exprimarea legiuitorului nu se grefează pe noţiunile
obişnuite în teoria dreptului fiscal – privind naşterea/ stabilirea/stingerea obligaţiilor şi a
drepturilor de creanţă corelative, sau chiar în teoria de drept comun a obligaţiilor şi a drepturilor
de creanţă – privind naşterea/stingerea obligaţiilor sau a drepturilor de creanţă. Însă, având a
interpreta o atare noţiune – devenirea creanţei, în cheia noţiunilor folosite de legislaţia internă,
curtea apreciază că este vorba, prin recurgerea la o atare exprimare – devenirea creanţei, mai
degrabă despre naşterea dreptului de creanţă – care este dată de constituirea bazei/realizarea
pagubei, a cheltuielilor, iar în nici un caz despre momente ulterioare, precum stingerea dreptului
prin plata creanţei (aşa cum se afirmă de către prima instanţă, atunci când se susţine că anul
declarării trebuie să fie anul plăţii subvenţiei). Este relevant şi că, spre deosebire de Ordinul
1802/2014 care foloseşte noţiunea de perioada în care devine creanţă, cel al Ordinului nr.
3055/2009, deşi reproduce aproape integral textul din primul ordin, foloseşte exprimarea perioada
în care îndeplineşte condiţiile să fie recunoscută drept creanţă, exprimare care înseamnă mai
degrabă naşterea/constituirea dreptului iar nu stingerea prin plată.
Or, rezultă că şi potrivit acestui alineat, concluzia trebuie să fie tot aceea a declarării corelate
temporal a cheltuielilor şi veniturilor, nefiind relevant anul încasării efective a plăţii. Curtea a avut
în vedere, pentru o atare interpretare, şi regula potrivit căreia dispoziţiile legale au a se interpreta
unele prin altele, dându-se fiecăreia înţelesul ce pare a se desprinde din întreg, iar nu disparat şi
singular: în contextul în care o întreagă reglementare legală consacră şi dezvoltă atât anterior cât şi
posterior acestui alineat, regula declarării concomitente, nu se poate conchide că o atare dispoziţie,
prin simpla menţiune a noţiunii devine creanţă, derogă de la o atare interpretare; în măsura în care
legiuitorul ar fi avut în vedere ruperea acestei legături între venituri şi cheltuieli, contrar celor
consacrate de principiu, ar fi fost necesar a face aceasta în mod expres (cum, de altfel, a făcut aceeaşi
reglementare legală atunci când a dorit aceasta (doar că în sens invers) – menţionând expres că
veniturile se declară aferent perioadei cheltuielilor indiferent de data încasării lor).
A mai notat curtea şi că, o observare mai atentă a acestui alineat în întregul său (O subvenţie
guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi deja
suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entităţii, fără a exista costuri viitoare
aferente, trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere în perioada în care îndeplineşte
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condiţiile să fie recunoscută drept creanţă), dar şi a alineatului precedent – pct. 399 alin. 2 din
Ordinul 1802/2014 (În cazul subvenţiilor a căror acordare este legată de activitatea de producţie
sau prestări de servicii, recunoaşterea acestora pe seama veniturilor se efectuează concomitent
cu recunoaşterea cheltuielilor a căror contravaloare urmează a fi acoperită din aceste subvenţii),
susţine mai degrabă concluzia că situaţia de faţă – grefată pe subvenţii pentru exploataţii agricole,
este guvernată de acest din urmă alineat 2, în vreme ce alineatul 3 al art. 399, interpretat per a
contrario vis-a-vis de alin.2, pare a fi destinat a reglementa mai degrabă situaţii ce nu intră sub
incidenţa alin. 2 (activităţi de producţie), ci situaţii în care acordarea subvenţiei se constituie nu atât
într-o compensare a costurilor curente, dar constituie un ajutor grefat mai degrabă pe alt fundament
ce exclude continuitatea de activitate.
Nu se poate reţine apărarea reclamantei că de fapt nu este cazul a se face corelarea cu
cheltuielile efectuate, întrucât subvenţiile nu presupun cheltuieli. Subvenţiiile reprezintă măsuri de
suport a cheltuielilor acordate pentru sprijinirea diferitelor activităţi – precum exploataţii agricole,
şi, din această perspectivă, evident că sunt aferente cheltuielilor pe care le presupun atari activităţi.
De altfel, o atare concluzie precum cea enunţată anterior – a legăturii între subvenţii şi cheltuielile
pe care acestea sunt destinate să le compenseze, reprezintă însuşi conceptul legiuitorului, pe care
este grefată întreaga reglementare - subvenţiile se recunosc drept venituri ale perioadelor
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze, a nega
această corelaţie constituind de fapt, negarea legii însăşi.
A mai reţinut curtea că nu are a se pronunţa asupra celorlalte statuări ale primei instanţe
relativ la celelalte sume criticate prin acţiunea formulată, motivele de recurs avansate de către
recurentă dezvoltând exclusiv atari aspecte, şi necuprinzând critici efective relativ la alte sume. De
asemenea, curtea a reţinut că este justificată menţinerea obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată,
acţiunea fiind admisă în parte, inclusiv ulterior prezentei decizii.
Pentru aceste motive, curtea, reținând că hotărârea pronunţată în cauză este nelegală, că există
motive de nelegalitate care atrag casarea acesteia, a admis recursul şi a dispus casarea în parte a
sentinţei recurate, în ce priveşte soluţionarea cererii de anulare a deciziilor relativ la impozitul pe
profit aferent veniturilor din subvenţii pentru exploataţii agricole, respectiv în rejudecarea acesteia
a respins această cerere ca nefondată, menţinând celelalte dispoziţii care nu contravin prezentei
hotărâri.
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Drept penal şi procesual penal

Principiul neagravării situaţiei juridice în propria cale de atac. Interpretare.
Obiectul cauzei – art. 6 Cod penal.............................................................................
2. Recunoaşterea pe cale incidentală a unei hotărâri judecătoreşti străine în cadrul
unei cereri de reabilitare. Soluţii...............................................................................
3. Contestaţia în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 alin. 1 lit. b Cod
procedură penală. Competenţa materială................................................................
4. Infracţiunea de tăiere fără drept de arbori. Condiţii prevăzute de Legea nr. 197
din data de 7 septembrie 2020 pentru existenţa elementului material al laturii
obiective a infracţiunii...............................................................................................
5. Bunul asupra căruia inculpatul este coproprietar alături de o altă persoană şi
care a fost folosit de către inculpat la săvârşirea infracţiunii poate face obiectul
măsurii de siguranţă a confiscării speciale prev. de art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal
6. Pedeapsa complementară constând în interzicerea unor drepturi, dispusă printro sentinţă de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea
sub supraveghere a executării pedepsei, se execută şi în perioada în care
inculpatul este reţinut sau arestat preventiv pentru o faptă săvârşită pe durata
termenului de supraveghere......................................................................................
7. Sustragerea de bunuri de către inculpat din locuinţa victimei, după ce acesta a
întreţinut un raport sexual prin constrângere cu victima, nu justifică reţinerea în
încadrarea juridică a infracţiunii de furt calificat a circumstanţei agravante prev.
de art. 229 alin. 2 lit. b Cod penal (prin violare de domiciliu) întrucât intenţia de
a sustrage bunuri din locuinţa persoanei vătămate a fost o intenţie supravenită,
după ce inculpatul pătrunsese în locuinţă şi întreţinuse cu aceasta un act sexual
prin constrângere......................................................................................................
8. Inaplicabilitatea circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal,
constând în eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea consecinţelor
infracţiunii, în cazul săvârşirii infracţiunilor contra persoanei atunci când se
invocă achitarea integrală/parţială a prejudiciului..................................................
9. Nulitatea declaraţiei date în calitate de făptuitor în etapa actelor premergătoare
(sub incidenţa Codului de procedură penală din 1968), ca urmare a încălcării
dreptului martorului de a nu se autoincrimina.........................................................
10. Sancţionarea inculpatului minor cu o măsură educativă unică pentru un concurs
de infracţiuni, dacă judecarea infracţiunilor concurente se face prin hotărâri
separate. Modalitatea de sancţionare a inculpatului minor pentru un concurs de
infracţiuni în situaţia particulară în care pentru una din infracţiunile concurente
s-a aplicat anterior o măsură educativă neprivativă de libertate ce a fost deja
executată. Aplicabilitatea Deciziei nr. 2/15.03.2016 ÎCCJ - Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept prin care s-a stabilit că în ipoteza
infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata
măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune
concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative
sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea
sancţiunii
conform
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11. Săvârşirea de către un inculpat a unei noi infracţiuni în termenul de 135
supraveghere al amânării aplicării unei pedepse anterioare conduce la reţinerea
pluralităţii de infracţiuni sub forma concursului de infracţiuni prev. de art. 38
Cod penal şi nu a pluralităţii intermediare prev. de art. 44 Cod penal....................
12. Procedura de citare şi de comunicare a actelor de procedură către inculpaţi care 140
au domiciliul în Ucraina nu se poate realiza prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, pentru legala îndeplinire a procedurii de citare şi de
comunicare a actelor de procedură impunându-se a se formula o cerere de
asistență judiciară internațională.............................................................................
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1. Principiul neagravării situaţiei juridice în propria cale de atac. Interpretare. Obiectul cauzei –
art. 6 Cod penal
Rezumat:
Situaţia de fapt şi de drept din speţă vizează ipoteza în care, în aplicarea art. 6 Cod penal, prima
instanţă de judecată a admis cererea petentului, a redus pedeapsa la un maxim special prevăzut de
legea nouă prin efectuarea unei corespondenţe greşite sub aspectul încadrării juridice a faptei în
Noul Cod penal (în sensul că a prevăzut ca şi corespondent al infracţiunii de înşelăciune în convenţii
cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. 1, 3 şi 5 Cod penal anterior (pentru care
petentul fusese condamnat) – în art. 244 alin. 1 şi 2 Noul Cod penal (reducând pedeapsa de 10 ani
închisoare pronunţată faţă de petent prin sentinţa de condamnare, la 5 ani închisoare – maximul
prevăzut de textul de lege indicat) în condiţiile în care varianta corespunzătoare din Noul Cod penal
este cea reglementată de art. 244 alin. 1 cu aplicarea art. 2561 din Noul Cod penal (şi care are ca
efect reducerea pedepsei de 10 ani închisoare la 4 ani şi 6 luni ani închisoare – maximul prevăzut
de noul text de lege indicat).
Problema de drept ridicată de Curtea de Apel Suceava vizează interpretarea principiului
negravării situaţiei juridice a petentului în propria cale de atac, în sensul dacă acest principiu este
încălcat în situaţia realizării de către instanţa de control judiciar a corespondenţei juridice corecte
a infracţiunii în Noul Cod penal, prin raportare la articolul care reglementează o altă agravantă
decât cea reţinută de către prima instanţă (art. 2561 din Noul Cod penal în loc de alineatul 2 al art.
244 Cod penal), în condiţiile în care aceasta are ca efect reducerea pedepsei câştigate de către
petent în primă instanţă şi, pe cale de consecinţă, admiterea contestaţiei.
Într-o opinie, în cadrul operaţiunii de efectuare a corespondenţei între încadrarea juridică
dată în mod definitiv condamnatului potrivit legii vechi şi încadrarea juridică pe care instanţa
învestită cu aplic. art. 6 Cod penal trebuie să o stabilească potrivit legii noi, dacă instanţa de fond
învestită cu contestaţia la executare vizând aplicarea art. 6 Cod penal stabileşte o încadrare
juridică corespondentă în noua legislaţie greşită (prin adăugarea unei noi agravante şi omisiunea
reţinerii unei alte agravante, cum este cazul în speţă), instanţa de control judiciar învestită cu
verificarea legalităţii soluţiei dată în contestaţia la executare este obligată să îndrepte nelegalitatea
instanţei de fond, însă cu respectarea principiului neagravării în propria cale de atac (în speţă
neagravarea situaţiei în propria contestaţie), astfel încât va înlătura circumstanţa agravantă a
infracţiunii reţinută în mod greşit, dar nu va putea reţine circumstanţa agravantă omisă a fi reţinută
de instanţa de fond, o astfel de circumstanţă având efect de agravare a limitelor de pedeapsă pentru
infracţiunea supusă analizei din perspectiva art. 6 Cod penal.
Faptul că în urma corectării nelegalităţii sentinţei apelate ca urmare a efectuării greşite de către
instanţa de fond a operaţiunii de contopire a pedepsei pentru infracţiunea pentru care s-a făcut
aplicarea art. 6 Cod penal cu infracţiunea pentru care nu s-au modificat limitele de pedeapsă
conform art. 6 Cod penal, s-ar ajunge la o pedeapsă mai uşoară decât cea stabilită de instanţa de
fond învestită cu aplicarea art. 6 Cod penal, nu justifică reţinerea în încadrarea juridică a faptei
de înşelăciune a disp. art. 256¹ Cod penal, întrucât principiul neagravării situaţiei în propria cale
de atac vizează nu doar rezultatul final la care se ajunge în urma corectării nelegalităţilor sentinţei
contestate, ci fiecare aspect de nelegalitate a cărui corectare ar conduce la agravarea situaţiei
persoanei care a declarat calea de atac.
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Într-o altă opinie, în interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, principiul
neagravării situaţiei juridice în propria cale de atac nu este încălcat în situaţia realizării de către
instanţa de control judiciar a corespondenţei juridice corecte a infracţiunii în Noul Cod penal, prin
raportare la articolul care reglementează o altă agravantă decât cea reţinută de către prima
instanţă (art. 2561 din Noul Cod penal în loc de alineatul 2 al art. 244 Cod penal), în condiţiile în
care aceasta are ca efect reducerea pedepsei câstigate de către petent în primă instanţă şi, pe cale
de consecinţă, admiterea contestaţiei.
În argumentarea acestei opinii se arată că, în speţă, în cazul pedepsei definitive aplicată
condamnatului pentru infracţiunea de înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave
potrivit Codului penal anterior – art. 215 alin. 1, 3 şi 5 Cod penal anterior, determinarea maximului
special prevăzut de legea nouă se realizează prin raportare la varianta agravată a infracţiunii de
înşelăciune enumerată în art. 2561 din Noul Cod penal (cu trimitere la art. 244 alin. 1 noul Cod
penal). Urmare a realizării corecte a corespondenţei dintre dispoziţiile legale incriminatorii de pe
Vechiul Cod penal cu dispoziţiile legale incriminatorii din Noul Cod penal, respectiv art. 256 1 din
Noul Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 Noul Cod penal, contestatorul condamnat beneficiază
de reducerea pedepsei de 10 ani închisoare, la care a fost condamnat sub aspectul infracţiunii de
înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave – prev de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal
1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare – acesta
fiind maximul special legal prevăzut de textele de lege corespunzătoare din Noul Cod penal,
respectiv art. 2561 raportat la art. 244 alin. 1 Noul Cod penal cu aplicare art. 35 alin. 1 Noul Cod
penal.
În condiţiile în care prima instanţă de judecată, în soluţionarea contestaţiei la executare,
sub aspectul infracţiunii de înşelăciune, prin efectuarea unei corespondenţe greşite a dispoziţiilor
legale incriminatorii pe Noul Cod penal, i-a redus pedeapsa de 10 ani închisoare la care a fost
condamnat, la un maxim special de 5 ani închisoare, iar prin raţionamentul juridic expus mai sus,
reducerea pedepsei are loc la 4 ani şi 6 luni închisoare (în loc de 5 ani închisoare, cât a primit în
primă instanţă), se apreciază că nu se poate pretinde că s-ar încălca principiul neagravării situaţiei
juridice a contestatorului în propria cale de atac. Şi aceasta întrucât din perspectiva art. 6 Cod
penal (singurul obiect al contestaţiei la executare şi, pe cale de consecinţă, şi a contestaţiei ca şi
cale de atac) criteriile de stabilire a legii mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, au fost
reduse la unul singur: compararea pedepsei aplicate în baza legii în temeiul căreia s-a pronunţat
hotărârea definitivă de condamnare cu maximul pedepsei prevăzut în legea nouă, modificarea
sancţiunii limitându-se la reducerea ei la maximul prevăzut de legea nouă.
Încadrarea juridică stabilită faptei pentru care s-a dispus condamnarea a intrat în
autoritate de lucru judecat iar efectuarea de către prima instanţă de judecată a unei corespondenţe
greşite a textului de lege incriminator din vechiul Cod penal în dispoziţii din Noul Cod penal poate
fi remediată şi se impune a fi remediată în propia cale de atac a contestatorului atâta timp cât,
urmare a reţinerii greşite a unor dispoziţii legale incriminatorii prima instanţă a aplicat pedeapsa
de 5 ani închisoare, pe când, în calea de atac a contestaţiei, urmare a remedierii acestei greşeli şi
reţinerii corecte a textului de lege incriminator prev. de Noul Cod penal, se ajunge la o pedeapsă
mai mică decât cea aplicată de prima instanţă, respectiv de 4 ani şi 6 luni închisoare – acesta fiind
maximul special legal prevăzut de Noul Cod penal pentru infracţiunea pentru care contestatorul
din prezenta cauză a fost condamnat. Situaţia juridică a contestatorului nu se agravează iar scopul
articolului 6 Noul Cod penal este atins, şi anume înlăturarea sporului de pedeapsă ce nu mai are
suport legal (principiul legalităţii pedepsei).
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Se apreciază că nu se poate pretinde că prezentul contestator a câştigat în primă instanţă o
încadrare juridică (art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Noul Cod penal). Nu se poate pretinde ca instanţa de
control judiciar să fie ţinută de această încadrare juridică necorespunzătoare şi, pe cale de
consecinţă, să fie obligată să înlăture doar partea nelegală din această încadrare (în speţă alin. 2
din art. 244 Cod penal) urmând ca cel condamnat să beneficieze de rezultatul astfel produs – art.
244 alin. 1 Cod penal, respectiv de pedeapsa prevăzută de acest text de lege incriminator – 3 ani
închisoare. Şi aceasta deoarece situaţia de fapt şi de drept analizate au fost stabilite cu autoritate
de lucru judecat prin hotărârea de condamnare, singura derogare de la principiul autorităţii de
lucru judecat din perspectiva art. 6 Cod penal fiind permisă doar sub aspectul legalităţii pedepsei.
În această opinie se concluzionează că, a realiza în calea de atac a contestatorului o
corespondenţă corectă a normelor legale incriminatorii care are ca efect aplicarea unei pedepse
mai mici decât cea stabilită de prima instanţă de judecată urmare a reţinerii de către aceasta, sub
aspectul încadrării juridice a faptei, a unor dispoziţiile legale greşite din Noul Cod penal, nu duce
la încălcarea principiului neagravării situaţiei juridice în propria cale de atac.
Prin încadrarea corectă a faptei de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave
în art. 2561 raportat la art. 244 alin. 1 Noul Cod penal cu aplicare art. 35 alin. 1 Noul Cod penal
(din art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) instanţa de
control judiciar nu reţine o circumstanţă agravantă nouă în propria cale de atac a contestatorului,
varianta agravată a infracţiunii de înşelăciune fiind stabilită cu autoritate de lucru judecat prin
hotărârea de condamnare.
(Decizia nr. 35 din 23 februarie 2021, dosar nr. 2721/93/2019*)

Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 204 din 15.12.2020 a Tribunalului Botoşani– Secţia Penală
pronunţată în dosarul nr. .../93/2019* s-a admis contestaţia la executare formulată de contestatorul
A.
În temeiul art. 595 alin 1 teza a II-a Cod proc. penală cu referire la art. 6 şi Decizia Curţii
Constituţionale nr. 368/2017 s-a descontopit pedeapsa rezultantă cea mai grea de 10 ani închisoare
şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi
lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani aplicată inculpatului prin decizia penală nr. 935 din
8.12.2017 pronunțată de Curtea de Apel Iaşi în pedepsele componente aplicate de Tribunalul Iaşi
prin Sentinţa penală nr.108/03.02.2015 pe care le-a repus în individualitatea lor rezultând:
- pedeapsa închisorii de 6 ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64
alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani, pentru săvârșirea infracțiunii
de spălare de bani prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 în forma anterioară modificării
prin Legea nr. 187/2012, cu referire la infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod
penal 1969 şi art. 41 alin. 2, art. 75 alin.1 lit. a Cod penal 1969, prin schimbarea încadrării juridice
din art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002 modificată, cu referire la art. 215 alin.1 , 3, 5 Cod
penal1969, cu art. 41 alin. 2, art. 75 alin. 1 lit. a din același cod, cu art. 5 din Noul Cod penal,
- pedeapsa închisorii de 10 ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64
alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani, pentru săvârșirea infracțiunii
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de înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit. a din
același cod, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal.
În baza art. 6 alin 1 Cod Penal s-a redus pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea
infracţiunii de înşelăciune în formă continuată la maximul pedepsei închisorii prevăzută de art. 244
alin 1 şi 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 NCP, respectiv la 5 ani.
În baza art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b, art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, s-a aplicat inculpatului
pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani, sporită cu 3 ani
închisoare, în final condamnatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare şi 5 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, b şi c VCP.
S-a făcut aplicarea art. 71 – 64 alin 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969 pe durata executării
pedepsei principale.
S-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată, de la 06 octombrie 2009 la 4 noiembrie 2009,
și de la 22 decembrie 2016 la zi .
S-a anulat MEPI nr. 116/2015 din 08.12.2017 emis de Tribunalul Iași – Secţia Penală şi s-a dispus
emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii.
Totodată a fost obligat contestatorul A. să plătească statului 50 lei cheltuieli judiciare.
S-a dispus că onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 313 lei se achită Baroului Botoşani din
fondul Ministerului Justiţiei.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul Botoşani a reţinut următoarele:
Prin cererea înregistrată, iniţial, la data de 18 septembrie 2019 pe rolul Tribunalului Ilfov
sub nr ../93/2019, condamnatul A. a formulat contestaţie la executare solicitând aplicarea legii
penale mai favorabile în raport de condamnarea aplicată prin Sentinţa penală nr. 108 din 03 februarie
2015 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 9514/99/2011, rămasă definitivă prin Decizia
penală a Curţii de Apel Iaşi nr. 931 din 22 decembrie 2016.
În motivarea contestaţiei s-a arătat că prin sentinţa penală menţionată acesta a fost condamnat
la pedeapsa de 10 ani pentru infracţiunea de înşelăciune şi la pedeapsa de 6 ani pentru infracţiunea
de spălare de bani, iar la data rămânerii definitive a sentinţei, cu toate că a intrat în vigoare Noul
Cod Penal, datorită prevederilor art. 35 alin. 1 care conţinea sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect
pasiv” nu i s-a putut aplica legea penală mai favorabilă.
Acesta a invocat şi a făcut trimitere la considerentele unor decizii date de Curtea
Constituţională şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care s-au stabilit condiţiile aplicării legii
penale mai favorabilă, aspectele fiind detaliate în conţinutul cererii.
A mai considerat condamnatul că, în raport de toate cele arătate în cererea sa, îndeplinește
toate condiţiile legale în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea
definitivă a cauzei, conform art. 6 alin. 1 și alin. 3 Cod penal care prevede că după rămânerea
definitivă a unei hotărâri de condamnare si până la executarea pedepsei a intervenit o lege penală
mai favorabilă, pedeapsa închisorii sau amenzii se reduce la maximum prevăzut de legea nouă, dacă
sancţiunea aplicată este mai mare decât acest maxim. Referindu-se la situaţia sa juridică, prevăzută
prin sentinţa penală de condamnare se poate constata că infracţiunea de înşelăciune pentru care a
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fost condamnat conform art. 215 alin. 1, alin. 3 si alin. 5 cu aplicarea art. 41 alin. 2, toate prevăzute
de Cod penal din 1969, are corespondent în art. 244 alin. 1 si alin. 2 din Noul Cod penal unde
pedeapsa maximă prevăzută de lege este de 5 ani. Totodată, datorită neconstituţionalităţii sintagmei:
„şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” infracţiunea continuată prevăzută de art. 35 alin. 1 din Noul
Cod penal se regăseşte în integralitatea ei prevăzută de art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969.
A mai considerat condamnatul în cuprinsul cererii sale că, ţinând cont de faptul că în condamnarea
sa pentru infracţiunea de înşelăciune s-au reţinut disp. art. 41 alin. 2, se impune aplicarea legii mai
favorabile cum este prevăzută în Noul Cod penal.
Prin urmare, contestatorul a arătat că mecanismul de aplicare al legii penale mai favorabile este
limitat la asigurarea legalităţii pedepsei aplicate prin hotărârea definitivă de condamnare conform
legii penale anterioare, în raport cu legea penală nouă, mecanism ce implică eliminarea plusului de
pedeapsă care avea temei legal în Codul penal anterior, dar care prin aplicarea şi intrarea în vigoare
a Noului Cod penal rămâne lipsit de temei legal, asigurându-se astfel legalitatea pedepsei aplicate
prin hotărârea definitivă de condamnare, după intrarea în vigoare a legii penale şi fiind singura
situaţie în care autoritatea de lucru judecat a unei pedepse definitiv aplicate mai poate fi înfrântă.
Pornind de la această situaţie, prin neaplicarea legii penale mai favorabile se poate constata
că pedeapsa pentru infracţiunea de înşelăciune în forma continuată, menţinându-se la cuantumul de
7 ani necoborându-se la maximum de 5 ani, este lipsită de temei legal.
În ceea ce priveşte practica judiciară, contestatorul a arătat că într-o situaţie identică cu
situaţia sa, Tribunalul Bihor, prin Sentinţa penală nr. 156 din 07 noiembrie 2017, a aplicat
prevederile art. 6 alin. 1 Sentinţei penale nr 58 din 07 martie 2013 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa,
rămasă definitivă prin decizia penală nr. 12 din 14 octombrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti- Secţia
a II-a penală.
Tot în ceea ce priveşte practica unitară, a mai arătat că Tribunalul Ilfov, prin Sentinţa penală
176/2019, a aplicat prevederile art. 6 alin 1 la Sentinţa penala nr. 108 din 03 februarie 2015
pronunţată de Tribunalul Iaşi şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 931 din 22 decembrie 2016
a Curţii de Apel Iaşi.
În consecință, condamnatul a solicitat admiterea prezentei cereri, asa cum a fost formulată şi
motivată, în sensul de a se descontopi mandatul pe care îl execută în prezent, urmând să se repună
în individualitatea lor toate pedepsele aplicate, să se facă aplicarea art. 6 alin. 1 Cod penal,
reducându-se pedeapsa de 10 ani la maximum prevăzut de legea nouă, adică la 5 ani, să se
contopească cele două pedepse de 6, respectiv 5 ani şi constatându-se că toate faptele sunt săvârşite
sub imperiul legii vechi, având în vedere şi Decizia nr. 29 din 19 noiembrie 2015 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, să se stabilească ca lege mai favorabilă pentru mecanismul de contopire, ca fiind
legea veche urmând să-i fie contopite cele două pedepse la maximum 6 ani. În acest sens, s-au
indicat consideraţiile Deciziei nr. 1/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care arată că: „deoarece
suntem în cazul unor pedepse definitive, aplicarea unor dispoziţii care s-au făcut deja în cursul
procesului penal, nu mai poate fi făcută ulterior pentru că ar înfrânge autoritatea de lucru judecat.”
Prin Sentinţa penală nr. 375 din 31 octombrie 2019 a Tribunalului Ilfov s-a admis excepţia
necompetenţei teritoriale şi s-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului
Botoşani.
Primul ciclu procesual:
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Astfel învestit cu soluționarea cauzei, Tribunalul Botoșani a dispus citarea contestatorului,
desemnarea unui apărător din oficiu pentru acesta şi a solicitat ataşarea sentinţei penale de
condamnare nr. 108 din 03 februarie 2015 pronunţată de Tribunalul Iaşi, însoţită de referat executări
penale.
Prin Sentinţa penală nr. 67/14 mai 2020 a Tribunalului Botoşani s-a respins, ca nefondată,
contestaţia la executare formulată de contestatorul A. şi a fost obligat contestatorul să plătească
statului suma de 50 lei cheltuieli judiciare.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petentul a solicitat, în conformitate cu disp. art. 6
Cod penal, aplicarea legii penale mai favorabile în raport de pedeapsa aplicată prin sentinţa de
condamnare, având în vedere Decizia nr. 368/2017 a Curţii Constituţionale.
Or, respectiva decizie a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 566 din 17
iulie 2017, este anterioară datei de 8 decembrie 2017, la care s-a pronunţat decizia nr. 935 a Curţii
de Apel Iaşi prin care s-a rejudecat pe fond apelul, inclusiv sub aspectul legii penale mai favorabile.
În atare condiţii, s-a considerat că nu se poate reţine că aspectele invocate ca fiind mai favorabile au
intervenit după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru a fi aplicabile prevederile
art. 6 Cod penal.
Practic, s-a susţinut că prin prezenta cerere condamnatul solicită exercitarea unui nou control
asupra deciziei pronunţate în apel, în condiţiile în care la soluţionarea acestuia nici el nu a invocat
şi nici instanţa nu a pus în discuţie incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale.
Sentinţa penală sus menţionată a fost atacată de contestator şi, prin Decizia penală nr.
101/14.09.2020 a Curţii de Apel Suceava, s-a admis contestaţia acestuia şi s-a desfiinţat în
totalitate sentinţa penală contestată şi s-a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe.
Pentru a pronunţa această soluţie Curtea de Apel Suceava a constatat că susţinerile
contestatorului privind modificarea pedepsei pentru care a fost condamnat, în sensul reţinerii
noului Cod penal cu privire infracţiunile pentru care a fost condamnat, având în vedere declararea
ca neconstituțonală a sintagmei „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul
dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, nu a fost analizată de prima instanță pe fondul ei,
astfel încât instanța de control judiciar a constatat că se impune admiterea contestaţiei, desfiinţarea
sentinţei penale atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă în vederea unei analize
concrete şi complete, în care contestatorul să beneficieze de toate drepturile şi garanţiile unui proces
echitabil, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 6 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale. În considerarea acestor exigențe, unicul remediu pentru a asigura o
judecată efectivă este trimiterea cauzei spre rejudecare astfel încât contestatorul să poată beneficia,
în mod efectiv, de o cale de atac, conform art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie.
S-a arătat că procedura ce vizează contestația la executare are consecinţe directe, printre altele, şi
asupra libertăţii persoanei care a formulat cererea, motiv pentru care contestatorul trebuie să
beneficieze de toate drepturile şi garanţiile unui proces echitabil, aşa cum prevăd dispoziţiile art.6
din CEDO, respectiv de dreptul de a i se examina cauza penală în două grade de jurisdicţie, în
conformitate cu art. 2 al Protocolului nr. 7 la Convenţie.
Drept urmare, s-a impus desfiinţarea sentinţei penale atacate şi trimiterea cauzei primei instanţe
pentru a o soluţiona cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale conferite părţilor şi prin clarificarea

500

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

tuturor aspectelor de care depinde completa şi legala soluţionare a acesteia, după cum s-a arătat
anterior în cuprinsul prezentei decizii.
Al doilea ciclu procesual
Astfel reînvestit cu soluționarea cauzei, Tribunalul Botoșani a dispus citarea contestatorului
şi desemnarea unui apărător din oficiu pentru acesta.
În susţinerea contestaţiei la executare, contestatorul a depus la dosar înscrisuri constând în
memorii, hotărâri judecătoreşti, precum şi jurisprudenţă în materie .
Analizând cererea formulată de petentul-condamnat A., Tribunalul a reţinut următoarele:
Prin Sentința penală nr. 108 din 03 februarie 2015 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.
../99/2011*, rămasă definitivă prin Decizia penală a Curţii de Apel Iaşi nr. 931 din 22 decembrie
2016, s-au dispus următoarele cu privire la contestator:
„Condamnă pe inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit.
a din același cod, cu aplicarea art. 5 Noul Cod Penal, la pedeapsa închisorii de 10 ani;
- fals in înscrisuri sub semnătură privata, prev. de art. 290 Cod penal 1969 şi art. 41 alin. 2,
art. 33 alin. 1 lit. a din același cod, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, la pedeapsa închisorii de
10 luni;
- participație improprie la fals intelectual, prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal 1969, cu referire
la art. 289 alin. 1, art. 41 alin. 2, art. 75 alin.1 lit. a, art. 33 alin. 1 lit. a din același cod, cu aplicarea
art. 5 din Noul Cod Penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani;
- uz de fals, prev. de art. 291 alin.1 Cod penal1969, art. 41 alin. 2, art. 33 alin.1 lit. a din acelaşi
Cod, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, la pedeapsa închisorii de 2 ani;
- spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu referire la infracțiunea
de înșelăciune prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969 şi art. 41 alin. 2, art. 75 alin.1 lit. a Cod
penal1969, prin schimbarea încadrării juridice din art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002, cu
referire la art. 215 alin.1,3, 5 Cod penal1969, cu art. 41 alin. 2, art. 75 alin. 1 lit. a din același Cod,
la pedeapsa închisorii de 6 ani.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 coroborat cu art.65 alin.2 din Cod penal 1969, i s-a aplicat
inculpatului, pe lângă pedeapsa principală aplicată pentru infracțiunea de înșelăciune, pedeapsa
complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a doua şi lit.
b din Cod penal 1969, pentru o durată de 5 ani, ce va fi executata în condițiile art. 66 Cod penal
1969.
În baza art. 33 alin.1 lit. a si art. 34 alin.1 lit. b Cod penal 1969, au fost contopite pedepsele aplicate
inculpatului prin prezenta sentința, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani
închisoare, alături de aceasta urmând să execute şi pedeapsa complementară aplicată pentru
infracțiunea de înșelăciune.
În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 coroborat cu art. 71 alin.1, 2, 3 Cod penal 1969, i s-a aplicat
inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a
teza a doua si lit. b Cod penal 1969 ce va fi executată conform art. 71 alin. 2 Cod penal 1969.
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În baza art. 88 Cod penal 1969 s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii din 06
octombrie 2009 şi durata arestării preventive din 07 octombrie 2009 – 03 noiembrie 2009.”
Sentința pronunțată de Tribunalul Iași a fost apelată atât de către DNA, cât și de către
inculpați, inclusiv de inculpatul A., iar prin Decizia penală nr. 931 din 22 decembrie 2016 Curtea
de Apel Iaşi a admis toate apelurile și a dispus cu privire la inculpatul A. următoarele:
A înlăturat disp. art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal 1969 din încadrarea juridică a faptelor de ,,fals în
înscrisuri sub semnătură privată” prev. de 290 Cod penal 1969, uz de fals prev. de art. 291 alin. 1
Cod penal 1969, şi participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual prev. de art. art. 31 alin.
2, art. 289 alin. 1 Cod penal 1969.
A reţinut la încadrarea juridică a faptei de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr.
656/2002 cu referire la art. 215 alin. 1, 3, 5 Cod penal din 1969, menţiunea ,,Legea nr. 656/2002, în
forma anterioară modificării prin Legea nr. 187/2012”.
A reţinut disp. art. 5 Cod penal la încadrarea juridică a faptei de spălare de bani prev. de art. 29 alin.
1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 215 alin. 1, 3, 5 Cod penal 1969.
A menţinut cuantumul pedepselor principale cu închisoarea aplicate inculpatului prin sentinţa
penală apelată pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 3, 5 Cod penal
1969, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal, fals în
înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal
1969, cu aplic. art. 5 Cod penal, uz de fals prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal 1969, cu aplic. art. 41
alin. 2 Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal, participaţie improprie la infracţiunea de fals
intelectual prev. de art. 25 rap. la art. 31 alin. 2, art. 289 alin. 1 Cod penal 1969, cu aplic. art. 41
alin. 2, art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.
29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 în forma anterioară modificării prin Legea nr. 187/2012, cu
referire la art. 215 alin. 1, 3, 5 Cod penal 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal
1969, cu aplic. art. 5 Cod penal.
În baza art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b, art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, a contopit pedepsele
aplicate inculpatului în pedeapsa rezultantă cea mai grea, de 10 ani închisoare şi pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod
penal 1969, pe o durată de 5 ani.
Ulterior, împotriva deciziei pronunțate în apel a formulat contestație în anulare DNA- Serviciul
Teritorial Iași întemeiată pe disp. art. 426 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală, cale extraordinară
de atac care a fost admisă prin Decizia penală nr. 935/8.12.2017 pronunțată de Curtea de Apel Iaşi
și, în consecință, a fost desființată parțial decizia nr. 931 din 22.12.2016 a Curții de Apel Iaşi cu
privire la menținerea soluțiilor pronunțate de Tribunalul Iași de condamnare a unor inculpați, între
care și A., dispunându-se, în apelul admis al inculpatului A:
În temeiul dispozițiilor art. 396 aliniatul 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 aliniatul 1 lit. f Cod
procedură penală, raportate la art. 122 lit. d Cod penal 1969 și art. 124 Cod penal 1969, încetarea
procesului penal față de A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură
privată, prev. de art. 290 Cod penal 1969 şi art. 41 alin. 2 din același cod, cu aplicarea art. 5 din
Noul Cod Penal, participație improprie la fals intelectual, prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal 1969, cu
referire la art. 289 alin. 1, art. 41 alin. 2, art. 75 alin.1 lit. a din același cod, cu aplicarea art. 5 din
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Noul Cod Penal și uz de fals, prev. de art. 291 alin.1 din Cod penal1969, art. 41 alin. 2 Cod penal
1969, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal
S-au înlăturat din decizia penală nr. 931 din 22.12.2016 a Curţii de Apel Iaşi și din sentința
penală nr. 108/NCPP din 03.02.2015 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. ../99/2011*
pedepsele principale, complementare și accesorii aplicate pentru săvârșirea acestor infracțiuni.
S-au repus în individualitatea lor pedepsele componente ale unicei rezultante de executat
pentru A., respectiv pedeapsa de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani,
pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002
în forma anterioară modificării prin Legea nr. 187/2012, cu referire la infracțiunea de înșelăciune
prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969 şi art. 41 alin. 2, art. 75 alin.1 lit. a Cod penal 1969,
precum și pedeapsa închisorii de 10 ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani, pentru săvârșirea
infracțiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75
alin. 1 lit. a din același cod, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal.
În baza art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b, art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, s-au contopit pedepsele
aplicate inculpatului, în pedeapsa rezultantă cea mai grea, de 10 ani închisoare şi pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod
penal 1969, pe o durată de 5 ani.
Analizând contestaţia la executare formulată, Tribunalul a reţinut că potrivit art. 595 alin. 1
Cod procedură penală, „când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii
prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta
pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă
mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia măsuri pentru aducerea
la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal.”
Totodată, s-a reţinut că prin Decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1083 din 20 decembrie 2018, Curtea Constituţională a constatat
că „soluţia legislativă cuprinsă în art. 595 alin. 1 Cod procedură penală care nu prevede şi decizia
Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare ca
un caz de înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative, şi soluţia legislativă cuprinsă în
art. 4 Cod penal., care nu asimilează efectele unei decizii a Curţii Constituţionale prin care se
constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare cu efectele unei legi penale de
dezincriminare, afectează dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în
drepturi a cetăţenilor, art. 23 alin. (12) referitor la stabilirea şi aplicarea pedepsei şi art. 147 alin.
(1) şi alin. (4) referitor atât la încetarea efectelor juridice ale normelor de incriminare constatate
ca fiind neconstituţionale, cât şi la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii
Constituţionale, precum şi dispoziţiile art. 7 - Nicio pedeapsă fără lege din Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.”
Tribunalul a reţinut că este evident că la data pronunțării sentinței de condamnare, respectiv a
Deciziei penale nr. 931 din 22 decembrie 2016 de către Curtea de Apel Iaşi, a fost analizată legea
penală mai favorabilă în ansamblul ei, stabilindu-se că legea veche era mai favorabilă, însă la acel
moment sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. (1)
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din Codul penal nu era declarată neconstituţională astfel încât, în aplicarea legii penale mai
favorabile, nu se putea lua în considerare acest aspect.
Așa cum se indică în decizia de casare, în ceea ce privește limitele între care se aplică dispoziţiile
art. 595 alin. (1) Cod de procedură penală, se reține că acest aspect a fost stabilit prin Decizia nr.
12 din 06 mai 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept în materie penală, prin care s-au statuat următoarele: „în scopul respectării
principiului legalităţii pedepselor, legiuitorul a consacrat în art. 6 alin. (1) din C. pen. o excepţie
de la efectul autorităţii de lucru judecat al hotărârilor de condamnare definitive, limitată însă la
situaţia în care, până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii, a intervenit o lege
care prevede o pedeapsă mai uşoară, respectiv maximul special al acesteia este inferior sancţiunii
deja intrate în puterea lucrului judecat, caz în care se reduce la acest maxim.
Fiind vorba de o excepţie de la principiul securităţii raporturilor juridice, care, printre
altele, presupune ca dezlegarea dată în mod definitiv oricărui litigiu de către instanţă să nu mai
poată fi supusă rejudecării, prin aplicarea legii penale mai favorabile în cazul condamnărilor
definitive nu se poate ajunge la o reanalizare a cauzei, inclusiv sub aspectul împrejurărilor faptice
reţinute, al încadrării juridice date acestora şi al criteriilor de stabilire şi individualizare a
sancţiunii, legiuitorul înţelegând să înlăture de la executare doar acea parte din pedeapsă care
depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă (...)”
Aşadar, în aplicarea art. 6 din C. pen., comparaţia dintre pedepse şi cauzele legale de
modificare a acestora nu se poate raporta decât la aceeaşi încadrare juridică dată faptei prin
hotărârea de condamnare definitivă, fiind inadmisibilă o schimbare a respectivei încadrări juridice
în cursul executării pedepsei.
O interpretare contrară ar conduce la încălcarea autorităţii de lucru judecat a hotărârii
definitive, în condiţiile în care instituţia schimbării încadrării juridice operează doar în cursul
judecăţii, aşa cum prevede art. 386 din C. proc. pen., şi ar fi în contradicţie cu prevederile art. 595
alin. (1) din C. proc. pen., ce reglementează doar modificarea pedepsei definitive.
De asemenea, în considerentele Deciziei nr. 13 din 25 aprilie 2017 a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală s-a reţinut că
„singurul criteriu pe care legiuitorul îl pune la dispoziţia judecătorului chemat să aprecieze dacă
se impune înfrângerea autorităţii de lucru judecat a unei hotărâri cu privire la cuantumul pedepsei
aplicate definitiv este acela al celei mai grele situaţii la care s-ar putea ajunge, în abstract, potrivit
legii noi. (...)”
Raportând aceste considerente la cauza dedusă judecăţii, Tribunalul a reținut că pedeapsa
închisorii de 10 ani aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin.1, 3,
5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit. a din același cod, cu aplicarea art. 5 din Noul
Cod Penal, depășește maximul special de 5 ani închisoare prevăzut de art. 244 alin 1 şi 2 Cod Penal
cu aplicarea art. 35 NCP, reținându-se că acest din urmă text de lege este mai favorabil inculpatului
față de momentul condamnării sale deoarece limitele de pedeapsă ale infracțiunii sunt inferioare (și
potrivit HP 7 din 36.05.2014 instanța nu poate avea în vedere decât maximul special prevăzut de
legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, fără luarea în considerare a cauzei de majorare a pedepsei
prevăzută pentru infracțiunea continuată) iar pedeapsa maximă ce ar putea fi aplicată pentru
infracțiunea săvârșită în forma continuată este de 8 ani (5 ani -pedeapsa maximă și 3 ani sporul
maxim prev. de art. 36 pentru infracțiunea continuată).
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S-a mai reţinut că principiul legalității pedepselor impune ca pedeapsa să aibă susținere legală și
după aplicarea ei, nefiind admisă executarea unei pedepse mai mari decât cea prevăzută în legea
nouă mai favorabilă. Mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile, în cazul pedepselor
definitive, este limitat la asigurarea legalității pedepsei aplicate prin hotărârea definitivă de
condamnare conform legii penale anterioare, în raport cu legea penală nouă. Acest mecanism
implică eliminarea plusului de pedeapsă care avea temei legal în Codul penal anterior, dar care, prin
intrarea în vigoare a noului Cod penal, rămâne lipsit de temei legal, asigurându-se astfel legalitatea
pedepsei aplicate prin hotărârea definitivă de condamnare, după intrarea în vigoare a legii penale
noi (...)“.
Incidența dispozițiilor art. 6 din Codul penal nu poate fi exclusă ori de câte ori pedeapsa aplicată
depășește maximul special prevăzut de legea nouă și există un plus de pedeapsă deoarece nimeni nu
poate fi supus executării unei pedepse sau unei părți din sancțiune care excedează maximului special
prevăzut de legea nouă. Așa cum s-a arătat în doctrină, un plus de pedeapsă, pentru care nu mai
există lege, este tot așa de inexistent în fața regulii nula poena sine lege ca și o pedeapsă întreagă
pentru care nu mai există lege (Vintilă Dongoroz, Drept penal -reeditarea ediției din 1939, Asociația
Română de Științe Penale, București, 2000, p. 111).
Caracterul imperativ al dispozițiilor art. 6 din Codul penal, derivat din menirea acestui text legal de
a asigura caracterul legal al pedepsei, este consacrat de legiuitor prin reglementarea unor dispoziții
de natură temporară, respectiv art. 23 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările ulterioare, care cuprinde
dispoziții speciale de procedură privind soluționarea cererilor, contestațiilor și sesizărilor, introduse
în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a noului Cod penal, având ca obiect aplicarea art. 6 din
acest cod. Pentru aceeași rațiune a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 836/2013 privind
constituirea și atribuțiile comisiilor de evaluare a incidenței aplicării legii penale mai favorabile în
cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor și măsurilor educative privative de libertate din
perspectiva noilor reglementări penale și procesual penale.
În virtutea aceluiași caracter obligatoriu al dispozițiilor art. 6 din Codul penal, legiuitorul a prevăzut
la art. 595 din Codul de procedură penală că instanța are obligația să ia măsuri pentru ducerea la
îndeplinire a dispozițiilor art. 6 din Codul penal când după rămânerea definitivă a hotărârii de
condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege care prevede o
pedeapsă sau o măsură educativă mai ușoară decât cea care se execută sau urmează a se executa.
De asemenea, s-a menţionat că că art. 598 alin. 1 lit. d din Codul de procedură penală reglementează
contestația la executare pentru ipoteza în care se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă
cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei, iar noua reglementare nu mai face referire la ivirea
incidentului în cursul executării pedepsei, așa cum prevedea art. 461 din Codul de procedură penală
din 1968. Legiuitorul, considerând că o astfel de procedură se referă la executarea pedepsei, și nu la
fondul cauzei, a reglementat-o în cadrul fazei de executare a hotărârii penale definitive și nu în
capitolul privitor la căile de atac extraordinare. Astfel, s-a ales calea cea mai ușoară de intervenție
pentru asigurarea legalității pedepsei, dându-se posibilitatea condamnatului să acționeze imediat în
favoarea sa, după caz, la instanța de executare sau instanța corespunzătoare instanței de executare
în a cărei circumscripție se află locul de deținere.
S-a mai remarcat de către instanţa de fond că rațiunea dispozițiilor art. 6 din Codul penal nu este
aceea de a repune în discuție criteriile de stabilire și individualizare a sancțiunii, de a-l aduce pe
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condamnat în aceeași situație în care s-ar fi aflat dacă succesiunea de legi ar fi intervenit în cursul
procesului, ci doar de a înlătura de la executare partea din sancțiune care depășește maximul special
prevăzut de legea nouă, cu scopul de a asigura respectarea principiului legalității pedepsei în raport
cu dispoziția legală în vigoare.
În același sens s-a statuat prin considerentele Deciziei nr. 62/2015 a Curții Constituționale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 7 aprilie 2015.
Și în doctrină s-a subliniat că: „în cazul când legea nouă intervine înainte de judecarea definitivă a
cauzei, criteriile pentru determinarea caracterului mai favorabil sunt multiple: cuantumul sau
conținutul pedepselor, condițiile de incriminare, cauzele care exclud sau înlătură responsabilitatea,
influența circumstanțelor atenuante și de agravare, tentativă și recidivă etc. Atunci, însă, când legea
nouă intervine după judecarea definitivă a cauzei, pentru determinarea caracterului mai favorabil se
are în vedere numai cuantumul sau conținutul pedepsei - mitior poena“ (V. Dongoroz s.a. Explicații
teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol. I, Editura Academiei RSR, 1969, p. 92).
În cadrul mecanismului de aplicare a legii penale mai favorabile pedepselor definitive nu are loc o
nouă individualizare judiciară a pedepsei, ci o individualizare legală. Aceasta, pentru că în privința
legii vechi individualizarea a epuizat toate criteriile (legale și judiciare), pe când în privința legii noi
se va face numai o individualizare legală (C. Barbu, Aplicarea legii penale în spațiu și timp, Editura
Științifică, București, 1972, p. 243).
În consecință, s-a arătat că singurul criteriu pe care legiuitorul îl pune la dispoziția judecătorului
chemat să aprecieze dacă se impune înfrângerea autorității de lucru judecat a unei hotărâri cu privire
la cuantumul pedepsei aplicate definitiv este acela al celei mai grele situații la care s-ar putea ajunge,
în abstract, potrivit legii noi.
Analizând dispozițiile art. 6 din Codul penal în raport cu principiul autorității de lucru judecat, prin
Decizia nr. 8/2014 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al
Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din
27 iunie 2014, s-a stabilit că: „(...) art. 6 din Codul penal realizează echilibrul dintre principiul
autorității de lucru judecat și aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive.
Dispoziția menționată justifică limitarea autorității de lucru judecat exclusiv prin necesitatea
asigurării efectivității principiului legalității pedepsei (aceasta trebuind să aibă un suport legal atât
în momentul pronunțării sale, cât și în cel al executării). Prin urmare, privitor la pedepsele definitive,
prin aplicarea legii penale mai favorabile, legiuitorul nu a înțeles să repună în discuție criteriile de
stabilire și individualizare a sancțiunii, ci numai să înlăture de la executare acea parte din sancțiune
care excede maximului prevăzut de legea nouă, respectiv acea sancțiune mai grea care nu mai este
prevăzută de legea nouă“.
Verificând dacă, potrivit art. 6 din Codul penal, se impune modificarea unei sancțiuni definitiv
aplicate, Tribunalul a susţinut că se va realiza comparaţia numai între cuantumul pedepsei aplicate
și maximul prevăzut de legea nouă. Reducerea va opera numai când cuantumul pedepsei aplicate
este superior maximului prevăzut de legea nouă, în toate situațiile numai la maximul nou, niciodată
la o limită inferioară acestui maxim, pentru a se asigura conformitatea cu legea penală nouă mai
favorabilă.
În consecință, instanța de fond a admis contestaţia la executare şi a descontopit pedeapsa rezultantă
cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.
de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani aplicată
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inculpatului prin prin Decizia penală nr. 935 din 8 decembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel
Iaşi în pedepsele componente aplicate de Tribunalul Iaşi prin Sentinţa penală nr. 108/03.02.2015 pe
care le-a repus în individualitatea lor rezultând:
- pedeapsa închisorii de 6 ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64
alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani, pentru săvârșirea infracțiunii
de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 în forma anterioară modificării
prin Legea nr. 187/2012, cu referire la infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod
penal 1969 şi art. 41 alin. 2, art. 75 alin.1 lit. a Cod penal 1969, prin schimbarea încadrării juridice
din art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002 modificată, cu referire la art. 215 alin.1 , 3, 5 Cod
penal1969, cu art. 41 alin. 2, art. 75 alin. 1 lit. a din același cod, cu art. 5 din Noul Cod penal,
- pedeapsa închisorii de 10 ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64
alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani, pentru săvârșirea infracțiunii
de înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit. a din
același cod, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal.
În baza art. 6 alin 1 Cod Penal instanța de fond a redus pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată pentru
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată la maximul pedepsei închisorii prevăzută
de art. 244 alin 1 şi 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 NCP, respectiv la 5 ani, reținând aplicabilitatea
HP 7 din 36.05.2014 ÎCCJ în conformitate cu care instanța nu poate avea în vedere decât maximul
special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, fără luarea în considerare a cauzei de
majorare a pedepsei prevăzută pentru infracțiunea continuată.
În baza art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b, art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, a fost aplicată
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani,
pe care a sporit-o cu 3 ani închisoare, pentru bogata activitate infracțională a inculpatului, în final
acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor
prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969.
Totodată Tribunalul a făcut aplicarea art. 71 – 64 alin 1 lit. a teza a II-a, b şi c VCP pe durata
executării pedepsei principale şi a dedus durata din pedeapsă executată și se va anula mandatul de
executare a pedepsei închisorii emis în baza Sentinței penale nr. 108 din 03.02.2015 pronunţată de
Tribunalul Iaşi, urmând ca un nou mandat de executare a pedepsei închisorii să fie emis.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat contestaţie condamnatul A. pentru motivele
descrise pe larg în cererea depusă la dosarul cauzei şi reiterate oral, astfel cum au fost
consemnate în încheierea de dezbateri din data de 22.02.2021 când instanţa de control judiciar,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, 23.02.2021.
Analizând contestaţia prin prisma motivelor invocate, Curtea, cu opinie majoritară, o
consideră întemeiată pentru următoarele argumente:
Sub un prim aspect contestatorul A. a criticat sentinţa penală contestată raportat la greşita
corespondenţă realizată de către instanţa de fond între infracţiunea de înşelăciune, aşa cum era
reglementată de Codul penal din 1969, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 10 ani
închisoare, şi infracţiunea de înşelăciune aşa cum aceasta este reglementată în actualul Cod penal.
Curtea, cu opinie majoritară, apreciază întemeiată critica contestatorului vizând greşita
corespondenţă făcută de Tribunalul Botoşani între încadrarea juridică a faptei de înşelăciune pentru
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care a fost condamnat contestatorul şi încadrarea juridică echivalentă acestei fapte potrivit actualului
Cod penal, însă apreciază că încadrarea juridică corectă este diferită atât de cea reţinută de
Tribunalul Botoşani cât şi de cea indicată de către contestator.
Curtea reţine că prin Sentința penală nr. 108 din 03 februarie 2015 pronunţată de
Tribunalul Iaşi în dosarul nr. ../99/2011*, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 931 din 22
decembrie 2016 a Curţii de Apel Iaşi, şi modificată prin Decizia penală nr. 935 din 8 decembrie
2017 pronunțată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. ../45/2017, contestatorul A. a fost condamnat,
printre altele, şi la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în
formă continuată prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit.
Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, constând în aceea că în perioada 03.06.2006 –
10.08.2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împreună
cu alte persoane, acţionând în numele şi în realizarea obiectului de activitate a două societăţi
comerciale, a indus şi menţinut în eroare 73 de părţi vătămate cu ocazia
negocierii/încheierii/executării unui număr de 66 de contracte de construire/vânzare cumpărare
apartamente ce urmau a fi edificate la mansardele unor blocuri situate în diferite zone ale
municipiului Iaşi, cu privire la deţinerea de către cele două societăţi a autorizaţiilor de construire,
ori cu privire la stadiul demersurilor făcute pentru obţinerea autorizaţiilor de construire, precum şi
cu privire la faptul că sumele de bani menţionate vor fi/au fost folosite, pe parcursul termenelor de
executare a obligaţiilor contractuale asumate, în alte scopuri (achiziţii de bunuri imobile, creditarea
unor firme) decât pentru construirea apartamentelor, respectiv pentru predarea la cheie a
apartamentelor şi la termenele convenite, executarea integrală a lucrărilor exterioare/interioare şi de
calitate corespunzătoare, împrejurări pe care, dacă părţile vătămate le-ar fi cunoscut, nu ar mai fi
încheiat contractele menţionate ori nu ar mai fi făcut plata preţului/imobilului contractat, prejudiciul
total cauzat în acest mod fiind de 6.546.333,67 lei.
Raportat la descrierea faptei, Tribunalul Iaşi şi Curtea de Apel Iaşi care au soluţionat
fondul/apelul/contestaţia în anulare în cauza penală vizând acuzaţiile aduse inculpatului A., au
stabilit, cu autoritate de lucru judecat, încadrarea juridică a faptei de înşelăciune pentru care a fost
condamnat contestatorul la pedeapsa de 10 ani închisoare ca fiind infracţiunea de înşelăciune în
formă continuată prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit.
Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod Penal.
La momentul judecării inculpatului A., constatând că de la data săvârşirii faptelor şi până la
momentul condamnării inculpatului a intervenit o nouă lege penală, respectiv Noul Cod penal intrat
în vigoare la 1.02.2014, instanţa de fond şi instanţa de apel au făcut aplicarea art. 5 Cod penal,
apreciind că legea penală mai favorabilă este legea veche, respectiv Codul penal din 1969, unul din
criteriile folosite în stabilirea legii penale mai favorabile fiind şi împrejurarea că, potrivit Codului
penal din 1969, în cazul concret al inculpatului putea fi reţinută infracţiunea continuată prev. de art.
41 alin. 2, în vreme ce, potrivit noului Cod penal, urmare a faptului că actele de înşelăciune nu
fuseseră realizate împotriva aceluiaşi subiect pasiv, nu mai putea fi reţinută infracţiunea de
înşelăciune unică săvârşită în mod continuat ci se impunea a fi reţinută pluraliatatea de infracţiuni
sub forma concursului, cu consecinţa agravării pedepsei rezultante.
După rămânerea definitivă a sentinţei de condamnare a inculpatului A., în timpul executării
de către acesta a pedepsei rezultante de 10 ani, a intervenit Decizia Curţii Constituţionale nr.
368/2017 prin care s-a stabilit că sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul
dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal este neconstituţională, consecinţa declarării ca
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neconstituţionale a acestei dispoziţiile legale fiind aceea că şi potrivit noului Cod penal se poate
reţine forma continuată a infracţiunii, chiar dacă actele materiale nu sunt îndreptate împotriva
aceluiaşi subiect pasiv.
Luând în considerare şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 651/2018 prin care s-a stabilit că
soluţia legislativă cuprinsă în art. 595 alin. 1 Cod procedură penală care nu prevede şi decizia Curţii
Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare ca un caz de
înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative este neconstituţională, cu consecinţa
asimilării deciziei Curţii Constituţionale cu cea a unui legi de dezincriminare sau a unei legi care
prevede o pedeapsă mai uşoară, prezenta instanţă apreciază că în mod corect s-a constatat de către
Tribunalul Botoşani că în cauză se impune aplicarea disp. art. 6 Cod penal, respectiv se impune a se
analiza dacă prin aplicarea disp. art. 35 alin. 1 Cod penal, în interpretarea dată de Curtea
Constituţională prin Decizia nr. 368/2017, în cazul infracţiunii de înşelăciune pentru care a fost
condamnat contestatorul se ajunge la o pedeapsă mai uşoară decât cea pe care acesta o execută în
prezent.
Pentru a se stabili acest lucru este necesar a se face corespondenţa între încadrarea juridică
dată faptei de înşelăciune în formă continuată conform vechiului Cod penal prin hotărârea de
condamnare şi încadrarea juridică a faptei de înşelăciune în formă continuată potrivit noului Cod
penal şi noii interpretări a disp. art. 35 alin. 1 Cod penal dată de Curtea Constituţională prin Decizia
nr. 368/2017.
Tribunalul Botoşani a apreciat că, potrivit legii noi, încadrarea juridică a faptei de înşelăciune
în formă continuată pentru care a fost condamnat contestatorul A. este art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal,
cu aplic. art. 35 Cod penal.
Curtea apreciază că în mod greşit instanţa de fond a reţinut în încadrarea juridică a faptei de
înşelăciune conform legii noi disp. art. 244 alin. 2 Cod penal care reglementează o formă agravată
a infracţiunii de înşelăciune respectiv „înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi
mincinoase ori de alte mijloace frauduloase”, sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani.
Curtea constată că forma agravată a infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 2 Cod
penal exista în aceeaşi formă şi în Codul penal din 1969, fiind reglementată în disp. art. 215 alin. 2
Cod penal din 1969, însă contestatorul A. nu a fost condamnat pentru săvărşirea infracţiunii de
înşelăciune în forma agravată prev. de art. 215 alin. 2 Cod penal din 1969, astfel încât în mod greşit
Tribunalul Botoşani a apreciat că o astfel de agravată poate fi reţinută în încadrarea juridică a
infracţiunii de înşelăciune conform actualului Cod penal.
Totodată Curtea constată că încadrarea juridică corectă a infracţiunii de înşelăciune în formă
continuată pentru care a fost condamnat contestatorul A., conform legii noi, este cea prev. de art.
244 alin. 1 Cod penal rap. la art. 256¹ Cod penal, cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 77 alin. 1 lit.
a Cod penal.
Actualul Cod penal reglementează pe lângă infracţiunea de înşelăciune în forma tip prev. de
art. 244 alin. 1 şi două forme agravate ale infracţiunii, respectiv cea prev. de art. 244 alin. 2 anterior
menţionată, precum şi cea prev. de art. 256¹ Cod penal, respectiv infracţiunea de înşelăciune care
a produs consecinţe deosebit de grave, sancţionată cu pedeapsa închisorii în limite majorate cu ½,
respectiv închisoare de la 9 luni la 4 ani şi 6 luni. Şi în vechea reglementare era incriminată
înfracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în art. 215 alin. 5 Cod penal din 1969.
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Cum contestatorul a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune
săvârşită în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave prev. de art. 215 alin. 1, 3 şi 5 Cod
penal din 1969, în mod greşit instanţa de fond nu a reţinut în încadrarea juridică a faptei conform
legii noi şi disp. art. 256¹ Cod penal.
Această omisiune a instanţei de fond nu poate fi însă îndreptată în prezenta cale de atac a
contestaţiei întrucât, aflându-ne doar în calea de atac a contestatorului, nu se poate reţine în sarcina
acestuia o circumstanţă agravantă care ar avea drept consecinţă majorarea cu ½ a limitelor de
pedeapsă, fiind astfel încălcat principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac reglementat de
art. 425¹ rap. la art. 418 Cod procedură penală.
În cadrul operaţiunii de efectuare a corespondenţei între încadrarea juridică dată în mod
definitiv condamnatului potrivit legii vechi şi încadrarea juridică pe care instanţa învestită cu aplic.
art. 6 Cod penal trebuie să o stabilească potrivit legii noi, instanţa învestită cu soluţionarea
contestaţiei la executare nu realizează o modificare a încadrării juridice a faptei pentru care a fost
condamnat contestatorul, încadrare juridică stabilită în mod definitiv şi care nu mai poate fi supusă
analizei, ci doar verifică care este reglementarea juridică în noua legislaţie conform încadrării
juridice vechi deja stabilită. Dacă instanţa de fond învestită cu contestaţia la executare vizând
aplicarea art. 6 Cod penal stabileşte o încadrare juridică corespondentă în noua legislaţie greşită
(prin adăugarea unei noi agravante şi omisiunea reţinerii unei alte agravante, cum este cazul în
speţă), instanţa de control judiciar învestită cu verificarea legalităţii soluţiei dată în contestaţia la
executare este obligată să îndrepte nelegalitatea instanţei de fond, însă cu respectarea principiului
neagravării în propria cale de atac (în speţă neagravarea situaţiei în propria contestaţie), astfel încât
va înlătura circumstanţa agravantă a infracţiunii reţinută în mod greşit, dar nu va putea reţine
circumstanţa agravantă omisă a fi reţinută de instanţa de fond, o astfel de circumstanţă având efect
de agravare a limitelor de pedeapsă pentru infracţiunea supusă analizei din perspectiva art. 6 Cod
penal.
Faptul că în urma corectării nelegalităţii sentinţei apelate ca urmare a efectuării greşite de către
instanţa de fond a operaţiunii de contopire a pedepsei pentru infracţiunea pentru care s-a făcut
aplicarea art. 6 Cod penal cu infracţiunea pentru care nu s-au modificat limitele de pedeapsă conform
art. 6 Cod penal, s-ar ajunge la o pedeapsă rezultantă mai uşoară decât cea stabilită de instanţa de
fond învestită cu aplicarea art. 6 Cod penal, nu justifică reţinerea în încadrarea juridică a faptei de
înşelăciune a disp. art. 256¹ Cod penal, întrucât principiul neagravării situaţiei în propria cale de
atac vizează nu doar rezultatul final la care se ajunge în urma corectării nelegalităţilor sentinţei
contestate, ci fiecare aspect de nelegalitate a cărui corectare ar conduce la agravarea situaţiei
persoanei care a declarat calea de atac.
De exemplu, nu s-ar putea reţine în calea de atac doar a persoanei care formulează calea de atac şi
o altă circumstanţă agravantă decât cea reţinută de instanţa de fond, chiar dacă reţinerea acestei
circumstanţe suplimentare nu ar avea ca efect o nouă majorare a pedepsei conform art. 78 alin. 2
Cod penal, nici nu ar putea fi supus contestatorul la executarea unei obligaţii – muncă în folosul
comunităţii- chiar dacă în calea de atac se dispune reducerea pedepsei, după cum în sarcina
persoanei care declară doar ea calea de atac nu s-ar putea reţine starea de recidivă sau de pluralitate
intermediară chiar dacă pedeapsa rezultantă, ca urmare a corectării altor nelegalităţi ale sentinţei, nu
suferă modificări.
Prin urmare, concluzionând că, deşi în încadrarea juridică a faptei de înşelăciune potrivit legii noi
ar trebui să se regăsească şi disp. art. 256¹ Cod penal, în virtutea principiului de drept procesual al
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neagravării situaţiei în propria cale de atac această agravată nu este posibil a fi reţinută pentru prima
oară în calea de atac exercitată exclusiv de contestator, Curtea, cu opinie majoritară, constată că
pentru a compara pedeapsa aplicată contestatorului pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art.
215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit. Cod penal din 1969, cu aplicarea
art. 5 Cod Penal, cu pedeapsa prevăzută de noul Cod penal pentru aceeaşi infracţiune trebuie să se
raporteze la disp. prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal, cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 77 alin. 1
lit. a Cod penal.
Prin Decizia nr. 7/2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a stabilit că „în aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit
art. 6 din Codul penal, în cazul infracţiunilor continuate, prin sintagma ”maxim special prevăzut de
legea nouă pentru infracţiunea săvârşită” se înţelege maximul special prevăzut de lege pentru
infracţiune, fără luarea în considerare a cauzei de majorare a pedepsei prevăzută pentru
infracţiunea continuată”.
Prin Decizia nr. 8/2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a stabilit că „în aplicarea legii penale mai favorabile după
judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. 1 Cod penal, la maximul special prevăzut de legea
nouă pentru infracţiunea săvârşită nu se vor lua în considerare circumstanţele atenuante sau
agravante reţinute condamnatului şi care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se
compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă”.
Raportând cele două decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept la încadrarea juridică stabilită pentru infracţiunea de înşelăciune pentru care
a fost condamnat contestatorul A., Curtea, cu opinie majoritară, constată că maximul de pedeapsă
prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal, cu
art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal este de 3 ani închisoare.
Cum Tribunalul Botoşani a apreciat că maximul de pedeapsă pentru infracţiunea de înşelăciune
potrivit legii noi este de 5 ani închisoare (raportat la încadrarea juridică a faptei în disp. art. 244 alin.
1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 Cod penal), Curtea, cu opinie majoritară, în baza art. 425¹ alin. 7
pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 597 alin. 7 Cod procedură penală va admite contestaţia
formulată de contestatorul A. împotriva Sentinţei penale nr. 204 din 15.12.2020 a Tribunalului
Botoşani – Secţia Penală pronunţată în dosarul nr. ../93/2019*, va desfiinţa în parte sentinţa
penală contestată, şi, în rejudecare, va înlătura din sentinţa penală apelată dispoziţia de reducere a
pedepsei de 10 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă
continuată la maximul pedepsei închisorii prevăzută de art. 244 alin 1 şi 2 Cod Penal cu aplicarea
art. 35 Cod penal respectiv la 5 ani, şi, în baza art. 6 alin. 1 Cod penal va reduce pedeapsa principală
de 10 ani închisoare aplicată contestatorului pentru săvârșirea infracțiunii de înşelăciune în
formă continuată prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit.
Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, la 3 ani închisoare (maximul prevăzut de legea
nouă pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1 Cod
penal, cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal).
În ceea ce priveşte pedepsele complementare aplicate pe lângă pedeapsa închisorii pentru
infracţiunea de înşelăciune, constatând că acestea au corespondent în legea nouă, în baza art. 6 alin.
5 Cod penal Curtea va aplica pe lângă pedeapsa principală a închisorii de 3 ani pentru săvârşirea
infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal, cu art. 35 alin. 1
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Cod penal şi art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.
de art. 66 lit. a , b şi g Cod penal pe o durată de 5 ani.
După aplicarea art. 6 Cod penal raportat la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată pentru
care a fost condamnat contestatorul A., cu consecinţa reducerii pedepsei pentru această infracţiune
la 3 ani închisoare, se impune a fi efectuată operaţiunea de contopire a pedepsei astfel reduse cu
pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată în mod definitiv contestatorului prin sentinţa de condamnare.
Curtea, cu opinie majoritară, apreciază că în privinţa operaţiunii de contopire a celor două pedepse
instanţa de fond a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor legale, considerând, pe de o parte, că
mecanismul de contopire a pedepselor pentru faptele concurente aplicabil în speţă este cel prevăzut
de Codul penal din 1969, iar pe de altă parte, apreciind că, faţă de ampla activitate infracţională a
contestatorului, se impune aplicarea unui spor de pedeapsă de 3 ani.
Analizând primul aspect de nelegalitate menţionat, respectiv cel vizând legea aplicabilă pentru
operaţiunea de contopire a pedepselor pentru faptele concurente, Curtea constată că prin Decizia
1/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
în materie penală s-a stabilit că:
„În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei înainte de intrarea în
vigoare a noului Cod penal, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, într-o primă etapă se
verifică incidenţa dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, cu privire la pedepsele individuale.
În a doua etapă se verifică dacă pedeapsa rezultantă aplicată potrivit legii vechi depăşeşte maximul
la care se poate ajunge în baza legii noi, conform art. 39 din Codul penal.
În cazul în care pedeapsa rezultantă, aplicată potrivit legii vechi, depăşeşte maximul la care se
poate ajunge în baza art. 39 din Codul penal, pedeapsa rezultantă va fi redusă la acest maxim.
În caz contrar, pedeapsa rezultantă va rămâne astfel cum a fost stabilită potrivit legii vechi.”
Aşadar, potrivit deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept în materie penală, decizie obligatorie pentru instanţe, după verificarea incidenţei
art. 6 Cod penal cu privire la pedepsele individuale aplicate pentru un concurs de infracţiuni, instanţa
învestită cu analiza aplicabilităţii art. 6 Cod penal trebuie să compare pedeapsa rezultantă aplicată
contestatorului pentru concursul de infracţiuni potrivit legii vechi cu pedeapsa ce ar rezulta din
contopirea pedepselor individuale reduse ca urmare a aplic. art. 6 Cod penal, conform legii noii.
Pentru a explica raţiunea pentru care contopirea pedepselor trebuie să se facă potrivit legii noi, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat în considerentele deciziei anterior menţionate următoarele: „Prin
urmare, pedeapsa rezultantă definitiv stabilită va fi supusă comparaţiei cu pedeapsa rezultantă care
s-ar stabili conform legii noi, faţă de pedepsele obţinute în cadrul primei operaţiuni (descrisă la
pct. 1).
Comparaţia nu se va face cu rezultanta ce s-ar putea obţine potrivit legii vechi, întrucât raţiunea
art. 6 din noul Cod penal nu este, aşa cum am arătat, aceea de a aplica tratamentul cel mai favorabil
privitor la fiecare dintre instituţiile autonome (această raţiune se regăseşte numai în art. 5 din noul
Cod penal), ci doar aceea de a nu permite ca persoanele definitiv judecate să suporte un tratament
sancţionator mai greu decât cel permis, în abstract, de legea nouă.
Faptul că instanţa nu poate recurge la o contopire efectuată potrivit mecanismului din legea veche
pe baza pedepselor reduse potrivit legii noi, ci este ţinută să se raporteze la maximul rezultantei
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aplicabile nu înseamnă că se renunţă la aplicarea legii penale mai favorabile în raport cu fiecare
instituţie autonomă şi că s-ar ajunge la o evaluare globală.
Imposibilitatea reducerii în toate cazurile a pedepsei rezultante ca efect al reducerii pedepselor
individuale este consecinţa opţiunii legiuitorului de a înăspri tratamentul prevăzut pentru
pluralitatea de infracţiuni în noul Cod penal.
În plus, deoarece suntem în cazul unor pedepse definitive, aplicarea unor dispoziţii care s-a făcut
deja în cursul procesului penal nu mai poate fi făcută ulterior pentru că ar înfrânge autoritatea de
lucru judecat.
De aceea, Înalta Curte constată că nu este posibil ca, după reducerea pedepselor stabilite pentru
fiecare infracţiune componentă a pluralităţii respective potrivit legii noi, contopirea să se facă
potrivit dispoziţiilor legii vechi, pentru că nu ne mai aflăm în cursul procesului penal, iar această
contopire potrivit legii vechi a fost făcută deja, având caracter definitiv.
Ca atare, pedepsele rezultate în urma primei operaţiuni (reduse, dacă este cazul) vor fi ipotetic
contopite conform regulilor prevăzute de art. 39 din noul Cod penal. Rezultatul obţinut va fi
comparat cu pedeapsa rezultantă şi numai atunci când aceasta din urmă este mai mare, ea va fi
redusă la pedeapsa obţinută conform art. 39 din noul Cod penal”.
Cu privire la cel de-al doilea aspect de nelegalitate în operaţiunea de contopire a pedepselor realizată
de Tribunalul Botoşani, respectiv sporul de 3 ani aplicat contestatorului după contopirea pedepselor
conform Codului penal din 1969, Curtea constată că în condiţiile în care în operaţiunea de contopire
a pedepselor conform Codului penal din 1969 instanţa de fond, instanţa de apel şi instanţa care a
soluţionat contestaţia în anulare în cauza în care contestatorul a fost condamnat definitiv pentru
infracţiunile de înşelăciune şi spălare de bani au apreciat că nu se impune aplicarea sporului
facultativ prev. de art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, nici instanţa învestită cu soluţionarea
contestaţiei la executare vizând aplicarea art. 6 Cod penal nu poate aplica acest spor întrucât în
cadrul operaţiunii de aplic. a art. 6 Cod penal instanţa nu poate face o reevaluare a gravităţii faptelor
săvârşite de persoana condamnată definitiv, ci doar o eliminare a acelei părţi de pedeapsă care
depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă.
În acest sens sunt şi considerentele Deciziei nr. 12 din 06 mai 2015 pronunţată de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, respectiv:
„în scopul respectării principiului legalităţii pedepselor, legiuitorul a consacrat în art. 6 alin. (1)
din C. pen. o excepţie de la efectul autorităţii de lucru judecat al hotărârilor de condamnare
definitive, limitată însă la situaţia în care, până la executarea completă a pedepsei închisorii sau
amenzii, a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, respectiv maximul special al
acesteia este inferior sancţiunii deja intrate în puterea lucrului judecat, caz în care se reduce la
acest maxim.
Fiind vorba de o excepţie de la principiul securităţii raporturilor juridice, care, printre
altele, presupune ca dezlegarea dată în mod definitiv oricărui litigiu de către instanţă să nu mai
poată fi supusă rejudecării, prin aplicarea legii penale mai favorabile în cazul condamnărilor
definitive nu se poate ajunge la o reanalizare a cauzei, inclusiv sub aspectul împrejurărilor faptice
reţinute, al încadrării juridice date acestora şi al criteriilor de stabilire şi individualizare a
sancţiunii, legiuitorul înţelegând să înlăture de la executare doar acea parte din pedeapsă care
depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă (...)”

513

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

Prin urmare, Curtea, cu opinie majoritară, apreciază că în aplicarea dispoziţiilor legale instanţa de
fond ar fi trebuit să contopească pedeapsa redusă conform art. 6 Cod penal pentru infracţiunea de
înşelăciune cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de spălare de bani conform
art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, respectiv pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care se adaugă
1/3 din pedeapsa de 3 ani închisoare, rezultând pedeapsa finală de 7 ani închisoare.
Având în vedere însă că Tribunalul Botoşani a efectuat contopirea pedepselor potrivit Codului penal
din 1969, mecanismul de contopire din legea veche fiind mai favorabil decât cel prevăzut de legea
nouă, în sensul că impune doar aplicarea pedepsei celei mai grele (în condiţiile în care, aşa cum am
arătat, în contestaţia la executare vizând aplicarea art. 6 Cod penal nu se poate reţine un spor
facultativ neaplicat la momentul condamnării definitive a contestatorului), în vreme ce mecanismul
de contopire potrivit noului Cod penal impune un spor obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă,
Curtea nu poate, doar în calea de atac a contestatorului, să procedeze la contopirea pedepselor
potrivit legii noi, aşa cum impune Decizia 1/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală întrucât s-ar încălca principiul
neagravării în propria cale de atac.
Prin urmare, rămânând câştigată contestatorului modalitatea de contopire a pedepselor conform
Codului penal din 1969, Curtea va înlătura din sentinţa contestată dispoziţia de contopire a
pedepselor în baza art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b, art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, în pedeapsa
cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de
art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969, pe o durată de 5 ani, sporită cu 3 ani
închisoare, în final condamnatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare şi 5 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal 1969 şi dispoziţia de
aplicare a art. 71 – 64 alin 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei
principale.
Procedând la recontopirea pedepselor conform legii vechi, în baza art. 33 lit. a Cod penal
din 1969, art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 Curtea va contopi pedeapsa principală de 6 ani
închisoare aplicată contestatorului pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 29
alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 în forma anterioară modificării prin Legea nr. 187/2012, cu
referire la infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969 şi art. 41 alin. 2,
art. 75 alin.1 lit. a Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal, cu pedeapsa principală de 3 ani
închisoare aplicată contestatorului prin prezenta decizie pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune
în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal, cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 77 alin. 1
lit. a Cod penal, condamnatul urmând să execute pedeapsa finală de 6 ani închisoare.
În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal se va aplica contestatorului pe lângă pedeapsa
principală rezultantă de 6 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de
art. 66 lit. a , b şi g Cod penal pe o durată de 5 ani.
În baza art. 45 alin. 5 Cod penal se va interzice contestatorului cu titlu de pedeapsă accesorie
exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a , b şi g Cod penal.
Curtea mai constată că în prezenta cauză, deşi termenul de contestare a Sentinţei penale nr.
204 din 15.12.2020 a Tribunalului Botoşani – Secţia Penală pronunţată în dosarul nr. ../93/2019*
nu expirase, Tribunalul Botoşani a emis la data de 05.01.2021 mandatul de executare a pedepsei
nr. 348/2020.
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Astfel, aşa cum rezultă din dovada aflată la dosar Tribunal Botoşani, contestatorului A. i-a
fost comunicată minuta Sentinţei penale nr. 204 din 15.12.2020 a Tribunalului Botoşani – Secţia
Penală la data de 23.12.2020, contestaţia fiind depusă de contestator prin poştă la data de 28.12.2020
conform plicului aflat la dosarul Curţii de Apel, fiind respectat termenul de 3 zile de la comunicare,
termenul începând să curgă la 24.12.2021 şi finalizându-se la sfârşitul zilei de 28.12.2020, zilele de
26 şi 27.12.2021 fiind zile nelucrătoare, fiind astfel incidente disp. art. 269 alin. 4 Cod procedură
penală (când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei
zile lucrătoare care urmează).
Prin urmare, constatând că Tribunalul Botoşani a emis mandatul de executare a pedepsei în
prezenta cauză înainte ca Sentinţa penală nr. 204 din 15.12.2020 să rămână definitivă, Curtea va
anula mandatul de executare a pedepsei nr. 348/2020 din 05.01.2021 emis de Tribunalul
Botoşani în dosarul nr. ../93/2019* şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare a
pedepsei în conformitate cu menţiunile din prezenta Decizie.
Se va deduce în continuare din durata pedepsei rezultante de 6 ani închisoare perioada
executată de contestator de la data pronunţării Sentinţei penale nr. 204/15.12.2020 a Tribunalului
Botoşani Secţia Penală pronunţată în dosarul nr.../93/2019* până la zi.
Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei contestate care nu sunt contrare prezentei
decizii.
În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare din contestaţie vor rămâne în
sarcina statului, inclusiv suma de 313 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu ..., conform
delegaţiei nr. 179/20.01.2021, sumă ce se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei
în fondurile Baroului ...

Motivare opinie separată:
Principiul supremaţiei dreptului, astfel cum este consacrat în jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului, se opune repunerii în discuţie a unei soluţii definitive dată în litigiu
şi nu admite derogări decât dacă acestea sunt impuse de motive serioase şi substanţiale.
În procesul de interpretare şi aplicare a legii, judecătorul are obligaţia de a identifica acel
înţeles al normei juridice compatibil nu doar cu voinţa prezumată a legiuitorului, ci şi cu
principiile de rang constituţional ori european.
Principiul constituţional al aplicării legii penale mai favorabile impune reducerea la
minimum necesar a atingerilor aduse autorităţii de lucru judecat, fiind incident numai în măsura
în care are la bază tot un principiu de natură constituţională, cum este principiul legalităţii pedepsei.
Prin dispoziţiile art. 6 alin. (1) C. pen., legiuitorul a urmărit respectarea principiului legalităţii
coroborat cu cel al legii penale mai favorabile, în sensul că persoanele condamnate aflate în
executarea pedepselor să nu execute o pedeapsă mai mare decât maximul special care ar putea
fi aplicat acestuia în baza legii noi ţinând cont de situaţia sa juridică corectă.
Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Noul C. pen. "Când, după rămânerea definitivă a
hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii, a
intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul
special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim".
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Aplicarea obligatorie a legii mai favorabile, în cazul pedepselor definitive, trebuie
analizată prin prisma a două principii fundamentale şi anume principiul legalităţii pedepsei,
respectiv principiul autorităţii de lucru judecat.
Potrivit primului principiu, nicio pedeapsă nu poate fi aplicată decât dacă era prevăzută
de legea penală în momentul săvârşirii infracţiunii (nulla poena sine lege). De asemenea, nu pot
fi aplicate alte pedepse decât cele prevăzute de lege pentru infracţiunea respectivă. Acest principiu
impune obligaţia ca orice sancţiune să-şi găsească temei în lege nu numai în momentul
pronunţării, dar şi pe întreaga durată a executării pedepsei.
Principiul autorităţii de lucru judecat produce două efecte de natură diferită: un efect
pozitiv, şi anume acela că hotărârea care a dobândit autoritate de lucru judecat poate fi pusă în
executare, şi un efect negativ care constă în faptul că hotărârea cu autoritate de lucru judecat,
datorită faptului că dobândeşte valoare de adevăr în ceea ce priveşte fapta şi persoana judecată,
creează un obstacol în readucerea în faţa instanţei a conflictului soluţionat definitiv.
Principiul intangibilităţii lucrului judecat poate fi influenţat doar prin apariţia unei legi
noi unde maximul special prevăzut de aceasta este mai mic decât pedeapsa aplicată în baza legii
vechi. Astfel, dacă legea nouă modifică cuantumul pedepselor în favoarea celui condamnat,
rezultă un plus de pedeapsă pe care condamnatul ar continua să-l execute deşi nu mai este
prevăzut de legea în vigoare. Ceea ce este valabil pentru întreaga pedeapsă - regula nulla poena
sine lege - trebuie să fie valabil şi pentru o parte din aceasta. Raţiunea dispoziţiilor art. 6 C. pen.
este aceea ca persoana condamnată să nu execute o pedeapsă peste maximul special prevăzut de
legea nouă, stabilindu-se un echilibru între pedeapsa aplicată în baza legii vechi şi limitele de
pedeapsă prevăzute de legea nouă pentru aceeaşi infracţiune.
Prezentul judecător reţine ca lămuritoare pentru dezlegarea situaţiei juridice specifică speţei
de faţă Decizia nr. 1/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în materia aplicării legii
mai favorabile care, dincolo de cadrul de abordare de fond a problematicii, inserează inclusiv
maniera procedurală pe care trebuie să o adopte instanţele de judecată ce se confruntă cu astfel
de "contestaţii". Astfel, se specifică expres că, "problema de drept ce face obiectul prezentei cauze
priveşte mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate,
în ipoteza unui concurs de infracţiuni.”
Înalta Curte reţine că, în aplicarea corectă a dispoziţiilor legii penale mai favorabile în cauze
definitiv judecate, privitor la orice instituţie a dreptului substanţial incidentă în această fază, trebuie
să se pornească de la specificul reglementării cuprinse în art. 6 din noul C. pen., stabilind în raport
cu acesta modul în care litera şi raţiunea acestei reglementări se transpun în fiecare caz particular.
Potrivit art. 6 alin. (1) - (3) C. pen., când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare
şi până la executarea pedepsei, a intervenit o lege penală mai favorabilă, pedeapsa închisorii sau
amenzii se reduce la maximul prevăzut de legea nouă, dacă sancţiunea aplicată este mai mare decât
acest maxim, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul închisorii de legea nouă
pentru aceeaşi infracţiune, dacă închisoarea este singura pedeapsă prevăzută pentru aceasta, iar
închisoarea se înlocuieşte cu amenda, care nu poate depăşi maximul prevăzut de legea nouă pentru
aceeaşi infracţiune, când amenda este singura pedeapsă prevăzută de legea nouă pentru aceasta.
În continuare Înalta Curte reţine că din cuprinsul art. 6 din noul C. pen. rezultă condiţiile în
care operează aplicarea obligatorie a legii mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, şi
anume: să existe o hotărâre de condamnare la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, a închisorii, a amenzii
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sau o hotărâre de aplicare a unei măsuri educative; înainte de executarea pedepsei sau a măsurii
educative, în timpul executării acestora, dar înainte de executarea lor integrală să intervină o lege
penală nouă; legea penală nouă să prevadă o pedeapsă sau măsură educativă mai uşoară decât
pedeapsa ori măsura educativă prevăzută de legea în temeiul căreia s-a pronunţat hotărârea
definitivă; pedeapsa sau măsura educativă aplicată prin hotărârea judecătorească definitivă să
depăşească maximul pedepsei prevăzute de legea nouă sau să fie mai grea.
O primă observaţie ce se impune a fi făcută este aceea că, privitor la pedepsele definitive,
prin aplicarea legii penale mai favorabile, legiuitorul nu a înţeles să repună în discuţie criteriile de
stabilire şi individualizare a sancţiunii, ci numai să înlăture de la executare acea parte din
sancţiune care excede maximului prevăzut de legea nouă, respectiv acea sancţiune mai grea care
nu mai este prevăzută de legea nouă. Dacă în cazul aplicării legii penale mai favorabile, în cursul
procesului, anterior rămânerii definitive a hotărârii, instanţa trebuie să opereze, în concret, o stabilire
a sancţiunii în raport cu limitele de pedeapsă prevăzute de fiecare dintre legile succesive şi să aplice
aceste criterii în limitele legii identificate ca fiind mai favorabilă, acest procedeu este total diferit în
raport cu ipotezele avute în vedere în art. 6 din noul C. pen.
Aplicarea obligatorie a legii mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, aşa cum
rezultă din cele de mai sus, prezintă unele particularităţi faţă de aplicarea legii mai favorabile
faptelor în curs de judecată. Singura situaţie în care autoritatea de lucru judecat a unei pedepse
definitiv aplicate mai poate fi înfrântă este aceea în care tratamentul sancţionator aplicat
excedează limitei maxime prevăzute de legea nouă. Scopul reglementării art. 6 din noul C. pen.
este de a oferi suport legal unei pedepse definitive în raport cu noua lege şi până la încetarea
oricăror efecte ale condamnării ce vor interveni prin reabilitare.
Aşadar, principiul legalităţii pedepselor impune ca pedeapsa să aibă susţinere legală şi după
aplicarea ei, nefiind admisă executarea unei pedepse mai mari decât cea prevăzută în legea nouă
mai favorabilă. Pe de altă parte, criteriile de stabilire a legii mai favorabile, după judecarea
definitivă a cauzei, au fost reduse la unul singur, şi anume: compararea pedepsei aplicate în baza
legii în temeiul căreia s-a pronunţat hotărârea definitivă de condamnare cu maximul pedepsei
prevăzut în legea nouă, modificarea sancţiunii limitându-se la reducerea ei la maximul prevăzut
de legea nouă.
Prin urmare, în cazul pedepselor definitive, nu mai interesează criteriile privind condiţiile de
incriminare ori de tragere la răspundere penală, pentru determinarea legii mai favorabile urmând a
fi avut în vedere maximul pedepsei prevăzut în legea nouă şi pedeapsa aplicată în baza legii vechi.
În concluzie, verificând dacă se impune modificarea, potrivit art. 6, a unei sancţiuni
definitiv aplicate, comparaţia se va realiza numai între cuantumul pedepsei aplicate (indiferent
de limitele în cadrul cărora, în legea veche, se situa acest cuantum şi de raportul lui cu aceste
limite) şi maximul prevăzut de legea nouă. Reducerea va opera numai când cel dintâi este
superior celui de-al doilea, în toate situaţiile numai la maximul nou, niciodată la limita inferioară
a acestui maxim.
Aplicarea obligatorie a legii mai favorabile pedepselor definitive nu face decât să înlăture
surplusul de pedeapsă care depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă sau să înlocuiască o pedeapsă
mai grea cu alta mai uşoară, legiuitorul prevăzând expres situaţiile nou-create prin apariţia legii
penale noi şi modul lor de rezolvare.
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Întrucât condamnarea are efecte şi după executarea pedepsei, aplicarea obligatorie a legii
mai favorabile se impune, nu numai pe motive de consecvenţă şi echitate juridică, ci şi ca o
consecinţă a principiului legalităţii pedepselor, ca partea de pedeapsă, care nu mai are
corespondent în legea nouă, chiar dacă a fost executată, să nu mai producă alte consecinţe.
Prin urmare, mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile, în cazul pedepselor
definitive, este limitat la asigurarea legalităţii pedepsei aplicate prin hotărârea definitivă de
condamnare conform legii penale anterioare, în raport cu legea penală nouă. Acest mecanism
implică eliminarea "plusului" de pedeapsă care avea temei legal în C. pen. anterior, dar care, prin
intrarea în vigoare a noului C. pen., rămâne lipsit de temei legal, asigurându-se astfel legalitatea
pedepsei aplicate prin hotărârea definitivă de condamnare, după intrarea în vigoare a legii penale
noi, şi fiind singura situaţie în care autoritatea de lucru judecat a unei pedepse definitiv
aplicate mai poate fi înfrântă.
Raţiunile care pot sta la baza modificării pedepsei rezultante aplicate printr-o hotărâre
definitivă de condamnare, care are autoritate de lucru judecat, nu subzistă prin urmare, în cazul în
care această pedeapsă răspunde exigenţelor principiului legalităţii şi în cazul în care legea nouă ar
conduce la aplicarea unei pedepse mai severe.
Aşadar, în pofida reducerii pedepselor individuale în baza legii noi, faptul că rezultanta
aplicată potrivit legii vechi poate ajunge să rămână la cuantumul iniţial nu conduce la concluzia
potrivit căreia condamnatul ar fi privat de efectele aplicării dispoziţiilor art. 6 din noul C. pen.,
deoarece, dincolo de eventuala influenţă asupra pedepselor rezultante, de reducere a pedepselor
individuale la maximul prevăzut de legea nouă, se leagă şi alte consecinţe cum ar fi calculul
termenului de reabilitare, eventuala aplicabilitate a unei graţieri etc.
În raport cu argumentaţia sus-prezentată se reţine că determinarea incidenţei legii penale
mai favorabile, în cazul hotărârilor definitive de condamnare la pedeapsa închisorii, în ipoteza
concursului de infracţiuni, se realizează în două etape succesive, potrivit următorului mecanism:
1. Într-o primă etapă, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) din noul C. pen.,
referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, se compară
pedeapsa aplicată pentru fiecare dintre infracţiunile săvârşite, care compun pluralitatea de
infracţiuni, cu maximul special prevăzut de legea penală nouă şi se reduce fiecare pedeapsă aplicată
la maximul special prevăzut de legea nouă, în cazul în care se constată că depăşeşte acest maxim
special. Această operaţiune este obligatorie, ea trebuie să aibă loc independent de soarta pedepsei
rezultante, întrucât pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte poate avea semnificaţii de sine
stătătoare, independent de pluralitate, în cazuri precum incidenţa unei alte legi mai favorabile,
incidenţa unui act de graţiere etc.
2. În a doua etapă, separat de soarta pedepselor aplicate pentru infracţiunile concurente, se
va proceda la analiza pedepsei rezultante. Astfel, şi în privinţa acesteia, se va porni de la premisa
potrivit căreia cuantumul ei, intrat în autoritatea de lucru judecat şi care constituie sancţiunea pusă
efectiv în executare, urmează a fi modificat numai prin raportare la criteriul enunţat în consideraţiile
generale, respectiv acela privind tratamentul sancţionator cel mai greu pe care legea nouă îl prevede
pentru pluralitatea din cauză.
Prin urmare, pedeapsa rezultantă definitiv stabilită va fi supusă comparaţiei cu pedeapsa
rezultantă care s-ar stabili conform legii noi, faţă de pedepsele obţinute în cadrul primei
operaţiuni (descrisă la pct. 1).
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Comparaţia nu se va face cu rezultanta ce s-ar putea obţine potrivit legii vechi, întrucât
raţiunea art. 6 din noul C. pen. nu este, aşa cum am arătat, aceea de a aplica tratamentul cel mai
favorabil privitor la fiecare dintre instituţiile autonome (această raţiune se regăseşte numai în
art. 5 din noul C. pen.), ci doar aceea de a nu permite ca persoanele definitiv judecate să suporte
un tratament sancţionator mai greu decât cel permis, în abstract, de legea nouă.
Faptul că instanţa nu poate recurge la o contopire efectuată potrivit mecanismului din legea
veche pe baza pedepselor reduse potrivit legii noi, ci este ţinută să se raporteze la maximul
rezultantei aplicabile nu înseamnă că se renunţă la aplicarea legii penale mai favorabile în raport cu
fiecare instituţie autonomă şi că s-ar ajunge la o evaluare globală. Imposibilitatea reducerii în toate
cazurile a pedepsei rezultante ca efect al reducerii pedepselor individuale este consecinţa opţiunii
legiuitorului de a înăspri tratamentul prevăzut pentru pluralitatea de infracţiuni în noul C. pen. În
plus, deoarece suntem în cazul unor pedepse definitive, aplicarea unor dispoziţii care s-a făcut deja
în cursul procesului penal nu mai poate fi făcută ulterior pentru că ar înfrânge autoritatea de lucru
judecat. De aceea, Înalta Curte constată că nu este posibil ca, după reducerea pedepselor stabilite
pentru fiecare infracţiune componentă a pluralităţii respective potrivit legii noi, contopirea să se facă
potrivit dispoziţiilor legii vechi, pentru că nu ne mai aflăm în cursul procesului penal, iar această
contopire potrivit legii vechi a fost făcută deja, având caracter definitiv. Ca atare, pedepsele rezultate
în urma primei operaţiuni (reduse, dacă este cazul) vor fi ipotetic contopite conform regulilor
prevăzute de art. 39 din noul Cod penal. Rezultatul obţinut va fi comparat cu pedeapsa rezultantă şi
numai atunci când aceasta din urmă este mai mare, ea va fi redusă la pedeapsa obţinută conform art.
39 din noul Cod penal.
Faţă de conţinutul deciziei sus menţionate, în continuare, prezentul judecator
reiterează faptul că, în scopul respectării principiului legalităţii pedepselor, legiuitorul a consacrat
în art. 6 alin. (1) din Codul penal o excepţie de la efectul autorităţii de lucru judecat al hotărârilor
de condamnare definitive, limitată însă la situaţia în care, până la executarea completă a pedepsei
închisorii sau amenzii, a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, respectiv maximul
special al acesteia este inferior sancţiunii deja intrate în puterea lucrului judecat, caz în care se reduce
la acest maxim. Fiind vorba de o excepţie de la principiul securităţii raporturilor juridice, care,
printre altele, presupune ca dezlegarea dată în mod definitiv oricărui litigiu de către instanţă să
nu mai poată fi supusă rejudecării, prin aplicarea legii penale mai favorabile în cazul
condamnărilor definitive nu se poate ajunge la o reanalizare a cauzei, inclusiv sub aspectul
împrejurărilor faptice reţinute, al încadrării juridice date acestora şi al criteriilor de stabilire şi
individualizare a sancţiunii, legiuitorul înţelegând să înlăture de la executare doar acea parte din
pedeapsă care depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă. Aşadar, în aplicarea art. 6 din
Codul penal, comparaţia dintre pedepse şi cauzele legale de modificare a acestora nu se poate
raporta decât la aceeaşi încadrare juridică dată faptei prin hotărârea de condamnare definitivă,
fiind inadmisibilă o schimbare a respectivei încadrări juridice în cursul executării pedepsei. O
interpretare contrară ar conduce la încălcarea autorităţii de lucru judecat a hotărârii definitive, în
condiţiile în care instituţia schimbării încadrării juridice operează doar în cursul judecăţii, aşa cum
prevede art. 386 din Codul de procedură penală, şi ar fi în contradicţie cu prevederile art. 595 alin.
(1) din Codul de procedură penală, ce reglementează doar modificarea pedepsei definitive.
Consideraţiile dezvoltate anterior sunt aplicabile şi în cazul determinării legii penale mai
favorabile pentru infracţiunile care au produs consecinţe deosebit de grave potrivit Codului penal
anterior. Astfel, şi pentru această categorie de infracţiuni, criteriile de determinare a legii penale
mai favorabile în cazul condamnărilor definitive sunt restrânse la limitele speciale de pedeapsă şi
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cauzele legale de modificare a acestora, compararea între legile penale succesive făcându-se,
întotdeauna, prin raportare la aceeaşi încadrare juridică a faptei. O interpretare contrară ar
implica schimbarea de încadrare juridică în faza executării hotărârii definitive de condamnare, ceea
ce este inadmisibil a se realiza, întrucât o asemenea instituţie poate opera doar în cursul judecăţii,
deci până la momentul dobândirii autorităţii de lucru judecat
De asemenea, este important de menţionat că dispoziţiile art. 2561 din Codul penal nu
reprezintă o cauză legală de majorare a pedepsei, ci o variantă agravată (calificată) a
infracţiunilor enumerate în cuprinsul acestui text (printre care şi infracţiunea de înşelăciune
prev. de art. 244 Cod penal), aşa cum s-a stabilit cu efect obligatoriu prin Decizia nr. 1 din 19
ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie 2015 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie
penală cu referire la art. 308 din Codul penal (a se vedea mutatis mutandis considerentele ce au stat
la baza dezlegării chestiuni de drept ce a format obiectul respectivului dosar şi care se aplică
întocmai şi pentru art. 2561 Cod penal). Deci, nefiind vorba de o cauză legală de agravare care are
ca efect modificarea limitelor speciale de pedeapsă, art. 2561 din Codul penal nu constituie
criteriu pentru determinarea legii penale mai favorabile în cazul condamnărilor definitive.
Concluzionând, pentru considerentele dezvoltate anterior, prezentul judecator reţine că în
interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, în cazul pedepsei definitive aplicată
prezentului condamnat pentru infracţiunea de înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave
potrivit Codului penal anterior – art. 215 alin. 1, 3 şi 5 Cod penal anterior, determinarea maximului
special prevăzut de legea nouă se realizează prin raportare la varianta agravată a infracţiunii de
înşelăciune enumerată în art. 2561 din Noul Cod penal (cu trimitere la art. 244 alin. 1 noul Cod
penal).
Ori, în speţă, fără nici o justificare şi fără nici cea mai mică motivare, prima instanţă de
judecată a reţinut doar atât: „pedeapsa închisorii de 10 ani aplicată pentru săvârșirea infracțiunii
de înşelăciune, prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu art. 41 alin.2, art. 75 alin. 1 lit. a din
același cod, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, depășește maximul special de 5 ani închisoare
prevăzut de art. 244 alin 1 şi 2 Cod Penal cu aplicarea art. 35 NCP, reținându-se că acest din urmă
text de lege este mai favorabil inculpatului față de momentul condamnării sale deoarece limitele de
pedeapsă ale infracțiunii sunt inferioare”.
Ori, analizând textele de lege în baza cărora contestatorul din prezenta cauză a fost
condamnat sub aspectul infracţiunii de înşelăciune, prezentul judecator reţine că acestea vizează
infracţiunea de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave – prev de art. 215 alin.1,
3, 5 Cod penal 1969, ce are corespondent în Codul penal actual în art. 2561 din Noul Cod penal
raportat la art. 244 alin. 1 Noul Cod penal. Potrivit art. 2561 din Noul Cod penal - Dacă faptele
prevăzute la art. 228, 229, 233, 234, 235, 239, 242, 244, 245, 247, art. 249 - 251 au produs
consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu
jumătate. Potrivit art. 244 alin. 1 Noul Cod penal Inducerea în eroare a unei persoane prin
prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în
scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o
pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
În consecinţă, urmare a realizării corecte a corespondenţei dintre dispoziţiile legale
incriminatorii de pe Vechiul Cod penal cu dispoziţiile legale incriminatorii din Noul Cod penal,
respectiv art. 2561 din Noul Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 Noul Cod penal, contestatorul
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condamnat beneficiază de reducerea pedepsei de 10 ani închisoare, la care a fost condamnat sub
aspectul infracţiunii de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave – prev de art. 215
alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, la pedeapsa de 4 ani şi 6
luni închisoare – acesta fiind maximul special legal prevăzut de textele de lege corespunzătoare
din Noul Cod penal, respectiv art. 2561 raportat la art. 244 alin. 1 Noul Cod penal cu aplicare art.
35 alin. 1 Noul Cod penal.
În condiţiile în care prima instanţă de judecată, în soluţionarea contestaţiei la executare, sub
aspectul infracţiunii de înşelăciune, prin efectuarea unei corespondenţe greşite a dispoziţiilor legale
incriminatorii pe Noul Cod penal, i-a redus pedeapsa de 10 ani închisoare la care a fost condamnat,
la un maxim special de 5 ani închisoare, iar prin raţionamentul juridic expus mai sus de prezentul
judecător, reducerea pedepsei are loc la 4 ani şi 6 luni închisoare (în loc de 5 ani închisoare, cât a
primit în primă instanţă), nu se poate pretinde că s-ar încălca principiul neagravării situaţiei
juridice a contestatorului în propria cale de atac. Şi aceasta întrucât, aşa cum s-a mai menţionat,
din perspectiva art. 6 Cod penal (singurul obiect al prezentei contestaţii la executare şi, pe cale de
consecinţă, şi a contestaţiei ca şi cale de atac) criteriile de stabilire a legii mai favorabile, după
judecarea definitivă a cauzei, au fost reduse la unul singur: compararea pedepsei aplicate în baza
legii în temeiul căreia s-a pronunţat hotărârea definitivă de condamnare cu maximul pedepsei
prevăzut în legea nouă, modificarea sancţiunii limitându-se la reducerea ei la maximul prevăzut
de legea nouă.
Încadrarea juridică stabilită faptei pentru care s-a dispus condamnarea a intrat în
autoritate de lucru judecat iar efectuarea de către prima instanţă de judecată a unei
corespondenţe greşite a textului de lege incriminator din vechiul Cod penal în dispoziţii din Noul
Cod penal poate fi remediată şi se impune a fi remediată în propia cale de atac a contestatorului
atâta timp cât, urmare a reţinerii greşite a unor dispoziţii legale incriminatorii prima instanţă a
aplicat pedeapsa de 5 ani închisoare, pe când, în calea de atac a contestaţiei, urmare a remedierii
acestei greşeli şi reţinerii corecte a textului de lege incriminator prev. de Noul Cod penal, se
ajunge la o pedeapsă mai mică decât cea aplicată de prima instanţă, respectiv de 4 ani şi 6 luni
închisoare – acesta fiind maximul special legal prevăzut de Noul Cod penal pentru infracţiunea
pentru care contestatorul din prezenta cauză a fost condamnat. Situaţia juridică a contestatorului
nu se agravează iar scopul articolului 6 Noul Cod penal este atins, şi anume înlăturarea sporului
de pedeapsă ce nu mai are suport legal (principiul legalităţii pedepsei).
Nu se poate pretinde că prezentul contestator a câştigat în primă instanţă o încadrare
juridică (art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Noul Cod penal). Nu se poate pretinde ca instanţa de control
judiciar să fie ţinută de această încadrare juridică necorespunzătoare şi, pe cale de consecinţă, să fie
obligată să înlăture doar partea nelegală din această încadrare (în speţă alin. 2 din art. 244 Cod penal)
urmând ca cel condamnat să beneficieze de rezultatul astfel produs – art. 244 alin. 1 Cod penal,
respectiv de pedeapsa prevăzută de acest text de lege incriminator – 3 ani închisoare. Şi aceasta
deoarece situaţia de fapt şi de drept analizate au fost stabilite cu autoritate de lucru judecat prin
hotărârea de condamnare, singura derogare de la principiul autorităţii de lucru judecat din
perspectiva art. 6 Cod penal fiind permisă doar sub aspectul legalităţii pedepsei. A realiza în calea
de atac a contestatorului o corespondenţă corectă a normelor legale incriminatorii care are ca
efect aplicarea unei pedepse mai mici decât cea stabilită de prima instanţă de judecată urmare a
reţinerii de către aceasta, sub aspectul încadrării juridice a faptei, a unor dispoziţiile legale greşite
din Noul Cod penal, nu duce la încălcarea principiului neagravării situaţiei juridice în propria
cale de atac.
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Prin încadrarea corectă a faptei de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de
grave în art. 2561 raportat la art. 244 alin. 1 Noul Cod penal cu aplicare art. 35 alin. 1 Noul Cod
penal (din art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969) instanţa
de control judiciar nu reţine o circumstanţă agravantă nouă în propria cale de atac a
contestatorului. Varianta agravată a infracţiunii de înşelăciune a fost stabilită cu autoritate de
lucru judecat prin hotărârea de condamnare. Inclusiv prima instanţă de judecată, în considerente
reţine că petentul a fost condamnat pentru infracţiunea prev de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal
1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, deci a cunoscut reţinerea variantei agravate
atrasă de consecinţele deosebit de grave prev. de alin. 5 al articolului 215 Vechiul Cod penal.
Însă, fără nici o explicaţie face corespondenţa cu art. 244 alin. 1 şi 2 Noul Cod penal, aplicând
maximul special legal de pedeapsă prev. de alin. 2 al acestui articol – 5 ani închisoare.
De asemenea, se observă că însăşi prima instanţă de judecată a reţinut în motivare, dând
citire considerentelor Deciziei nr. 12 din 06 mai 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, următoarele:„în scopul respectării principiului legalităţii pedepselor, legiuitorul a
consacrat în art. 6 alin. (1) din C. pen. o excepţie de la efectul autorităţii de lucru judecat al
hotărârilor de condamnare definitive, limitată însă la situaţia în care, până la executarea completă
a pedepsei închisorii sau amenzii, a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, respectiv
maximul special al acesteia este inferior sancţiunii deja intrate în puterea lucrului judecat, caz în
care se reduce la acest maxim. Fiind vorba de o excepţie de la principiul securităţii raporturilor
juridice, care, printre altele, presupune ca dezlegarea dată în mod definitiv oricărui litigiu de
către instanţă să nu mai poată fi supusă rejudecării, prin aplicarea legii penale mai favorabile în
cazul condamnărilor definitive nu se poate ajunge la o reanalizare a cauzei, inclusiv sub aspectul
împrejurărilor faptice reţinute, al încadrării juridice date acestora şi al criteriilor de stabilire şi
individualizare a sancţiunii, legiuitorul înţelegând să înlăture de la executare doar acea parte din
pedeapsă care depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă (...) Aşadar, în aplicarea art. 6
din C. pen., comparaţia dintre pedepse şi cauzele legale de modificare a acestora nu se poate
raporta decât la aceeaşi încadrare juridică dată faptei prin hotărârea de condamnare definitivă,
fiind inadmisibilă o schimbare a respectivei încadrări juridice în cursul executării pedepsei. O
interpretare contrară ar conduce la încălcarea autorităţii de lucru judecat a hotărârii definitive, în
condiţiile în care instituţia schimbării încadrării juridice operează doar în cursul judecăţii, aşa cum
prevede art. 386 din C. proc. pen., şi ar fi în contradicţie cu prevederile art. 595 alin. (1) din C.
proc. pen., ce reglementează doar modificarea pedepsei definitive.”
În concluzie, prezentul judecător apreciază că în speţă, urmare a înlăturării din sentinţa
penală apelată a dispoziţiei potrivit căreia – „În baza art. 6 alin 1 Cod Penal reduce pedeapsa de 10
ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată la maximul
pedepsei închisorii prevăzută de art. 244 alin 1 şi 2 Cod Penal cu aplicarea art. 35 NCP, respectiv
la 5 ani.”, în rejudecare, prin decizia pronunţată în contestaţie cale de atac trebuia să se dispună
astfel: În temeiul art. 6 alin 1 Cod Penal raportat la Decizia Curţii Constituţionale nr. 368/2017 şi
Decizia Curţii Constituţionale nr. 651/2018, reduce pedeapsa de 10 ani închisoare la care a fost
condamnat A. prin sentința penală nr. 108 din 03 februarie 2015 pronunţată de Tribunalul Iaşi în
dosarul nr. 9514/99/2011*, rămasă definitivă prin decizia penală a Curţii de Apel Iaşi nr. 931 din
22 decembrie 2016, astfel cum au fost modificate prin decizia penala nr. 935 din data de 8 decembrie
2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosar nr. 230/45/2017, sub aspectul infracţiunii de
înșelăciune prev. de art. 215 alin.1, 3, 5 Cod penal 1969 şi art. 41 alin. 2, art. 75 alin. 1 lit. a Cod
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penal 1969, la maximul special al pedepsei de 4 ani şi 6 luni închisoare (raportat la art. 244 alin.
1 cu aplicarea art. 2561, art. 35 alin. 1 şi art. 77 alin. 1 lit. a Noul Cod penal).
Procedând astfel, atât principiul legalităţii pedepsei (ca şi principiu de drept penal
substanţial – urmărit de art. 6 Noul Cod penal) cât şi principiul neagravării în propria cale de
atac (ca şi principiu de drept procesual penal) ar fi fost pe deplin respectate şi garantate în speţă.
În aplicarea art. 6 Noul Cod penal, care reglementează aplicarea legii penale mai favorabile după
rămânerea definitivă a hotărârii, condamnatul contestator nu câştigă noi încadrări juridice ci
doar reduceri de pedeapsă. Ori, în speţă, condamnatul contestator a beneficiat în primă instanţă
de o reducere a unei pedepse individuale de la 10 ani închisoare la 5 ani închisoare iar, în calea
de atac, aplicând raţionamentele sus expuse de prezentul judecător, ar fi beneficat de reducerea
pedepsei individuale de la 10 ani închisoare la 4 ani şi 6 luni închisoare. Astfel principiul
neagravării situaţiei judicie în propia cale de atac nu ar fi fost cu nimic înfrânt.
De asemenea, dând eficienţă în continuare dispoziţiilor din Decizia 1/2014 pronunţată de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală – sub
aspectul contopirii pedepselor în caz de concurs de infracţiuni, prezentul judecător constată că
numitul A. ar avea de executat pedeapsa finală de 7 ani şi 6 luni închisoare (în loc de pedeapsa
rezultantă de 10 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 108 din 03 februarie 2015
pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. ../99/2011*, rămasă definitivă prin decizia penală a
Curţii de Apel Iaşi nr. 931 din 22 decembrie 2016, astfel cum au fost modificate prin decizia penala
nr. 935 din data de 8 decembrie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosar nr. ../45/2017).
Aceasta rezultă din aplicarea pedepsei de 6 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani,
prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 în forma anterioară modificării prin Legea nr.
187/2012, pentru care a fost condamnat şi a cărei limită nu se impune a fi redusă, la care se
adaugă o treime de 1 an şi 6 luni închisoare din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată
condamnatului pentru infracţiunea de înşelăciune în convenţii cu consecinţe deosebit de grave,
în conformitate cu art. 39 alin. 1 lit. b Noul Cod penal.
Or, în condiţiile în care prima instanţă de judecată a dispus executarea de către
condamnat a unei pedepse rezultante de 9 ani închisoare, prin aplicarea în mod greşit a
dispoziţiilor de la contopirea pedepselor în caz de concurs de infracţiuni din Vechiul Cod penal
(art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b, art. 35 alin. 3 Cod penal 1969, aplicând condamnatului
pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare), iar prin
aplicarea corespunzătoare, în prezenta cale de atac, a dispoziţiilor din Noul Cod penal în materie de
contopire de pedepse în caz de concurs de infracţiuni, astfel cum obligă Decizia 1/2014 pronunţată
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, se
ajunge la o pedeapsă finală de 7 ani şi 6 luni închisoare, prezentul judecator apreciază că nici în
acest caz nu este încălcat principiul neagravării situaţiei juridice în propria cale de atac.
În primă instanţă condamnatului contestator i s-au aplicat în mod nelegal dispoziţiile art.
34 alin. 1 lit. b Cod penal 1969, prin reţinerea celei mai grele dintre cele două pedepse individuale
la care s-a adăugat un spor facultativ, ajungându-se astfel la pedeapsa de 9 ani închisoare, iar în
calea de atac, prin remedierea acestei nelegalităţi în conformitate cu Decizia 1/2014 pronunţată
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, acesta ar beneficia de o pedeapsă mai mică de 7 ani şi 6
luni închisoare. Finalitatea îi este favorabilă. Şi în acest caz atât atât principiul legalităţii
pedepsei (ca şi principiu de drept penal substanţial – urmărit de art. 6 Noul Cod penal) cât şi
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principiul neagravării în propria cale de atac (ca şi principiu de drept procesual penal) ar fi fost
pe deplin respectate şi garantate în speţă.
În consecinţă, prezentul judecător apreciază că, urmare a înlăturării dispoziţiei din sentinţa
penală apelată potrivit căreia – „În baza art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b, art. 35 alin. 3 Cod
penal 1969, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare şi pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod
penal 1969, pe o durată de 5 ani, pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare, în final condamnatul
urmând să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.
de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a, b şi c VCP.”, în rejudecare, prin decizia pronunţată în contestaţie
cale de atac trebuia să se dispună astfel: În conformitate cu Decizia 1/2014 pronunţată de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală şi art. 39 alin.
1 lit. b Cod penal, condamnatul A. va executa pedeapsa finală de 7 ani şi 6 luni închisoare (în loc
de pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 108 din 3.02.2015
pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. ../99/2011*, rămasă definitivă prin decizia penală a
Curţii de Apel Iaşi nr. 931 din 22.12.2016, astfel cum au fost modificate prin decizia penala nr. 935
din data de 8.12.2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosar nr. ../45/2017).

2. Recunoaşterea pe cale incidentală a unei hotărâri judecătoreşti străine în cadrul unei
cereri de reabilitare. Soluţii
Rezumat:
Conform minutei întâlnirii președinților secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și
Justiție și curților de apel, ce a avut loc la Curtea de Apel București, în datele de 16-17 mai 2019,
s-a discutat şi s-a concluzionat, printre altele, şi asupra următoarei probleme de drept:
Reabilitarea: posibilitatea reţinerii reabilitării de drept, pentru o condamnare din România,
în cazul în care, în cursul termenului de reabilitare de drept, condamnatul săvârşeşte o altă
infracţiune, în străinătate, pentru care se pronunţă o condamnare, soluţie ce se comunică serviciului
de cazier judiciar, dar care nu este încă recunoscută în România.
Materia: penal; Subcategoria: alte tipuri de cauze; Acte normative incidente: art. 165 C.
pen.; art. 135 alin. (3), art. 1401alin. (2) și (3) din Legea nr. 302/2004
În cuprinsul minutei s-a reţinut astfel:
S-a pus problema, în practica judiciară, cu privire la efectele unei hotărâri judecătorești
străine de condamnare, nerecunoscute în România, în privința termenului de reabilitare.
Într-o opinie, s-a arătat că în ipoteza de mai sus reabilitarea de drept va opera întotdeauna,
condiţiile de la art. 165 C. pen. fiind îndeplinite, cât timp hotărârea de condamnare pentru
săvârşirea, în termenul de reabilitare de drept, a unei alte infracţiuni, nu a fost recunoscută în
România.
Într-o altă opinie, s-a arătat că într-o astfel de situaţie, reabilitarea de drept nu va opera
deoarece textul art. 165 C.pen. presupune ca, în cursul termenului de reabilitare de drept,
condamnatul să nu săvârşească o altă infracţiune, fără a distinge dacă pentru aceasta a fost
condamnat în ţară sau străinătate.
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În opinia INM, prima soluție este cea corectă.

Astfel, din dispozițiile art. 135 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 rezultă că finalitatea
procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine o constituie atribuirea hotărârii
judecătoreşti străine de efecte juridicepe teritoriul României, o hotărâre de condamnare
recunoscută producând, pe teritoriul României, aceleaşi efecte ca şi o hotărâre de condamnare
pronunţată de instanţele naţionale, cu atât mai mult cu cât, în momentul recunoaşterii hotărârii,
instanţa este datoare să verifice existenţa corespondenţei infracţiunii care a stat la baza
condamnării în străinătate şi reincriminarea aceleiaşi fapte în legislaţia naţională. Dispozițiile art.
165 C.pen. condiționează intervenirea reabilitării de drept de lipsa săvârșirii unei infracțiuni în
termenul de reabilitare. Per a contrario, săvârșirea unei infracțiuni în termenul reabilitării de drept
îl va întrerupe și va împiedica intervenirea ei, ceea ce presupune reținerea tuturor trăsăturilor
esențiale ale infracțiunii, respectiv tipicitate, vinovăție, antijuridicitate și imputabilitate. Or, în
opinia noastră, chiar dacă atât dispozițiile art. 165 C.pen. cât și cele ale art. 168 lit. a) C.pen. fac
referire la săvârșirea unei infracțiuni, lipsa unui act judiciar prin care să se constate întrunite cele
patru trăsături esențiale nu va împiedica împlinirea termenului de reabilitare. Unificarea sub
aspect terminologic a condiției analizate în Noul cod penal pentru ambele forme ale reabilitării,
respectiv referirea la infracțiune și nu la condamnare, în contextul cerinței negative pentru a opera
reabilitarea, a fost determinată de intenția legiuitorului de a exclude împlinirea termenului de
reabilitare în cazul soluțiilor de renunțare la aplicarea pedepsei și de amânare a aplicării pedepsei
care, deși nu au natura unor soluții de condamnare, presupun întrunirea tuturor trăsăturilor
esențiale ale infracțiunii, precum și în cazul soluțiilor de încetare a procesului penal ori a soluțiilor
procurorului, prin care se constată că aceleași trăsături sunt întrunite (de pildă, în caz de împăcare,
retragere a plângerii prealabile sau a unei cauze de nepedepsire, ori în cazul soluțiilor de renunțare
la urmărire penală). Cu toate acestea, stabilirea situațiilor menționate nu poate fi realizată decât
printr-un act judiciar care să constate întrunirea condițiilor prevăzute de art. 15 C.pen., respectiv
fie o hotărâre judecătorească, fie un act al procurorului prin care se dispune în acest sens. În aceste
condiții, în lipsa recunoașterii hotărârii judecătorești străine, aceasta nu va produce efecte juridice
pe teritoriul României, conform dispozițiilor legale menționate, ceea ce înseamnă că nu vor putea
fi constatate ca fiind întrunite trăsăturile esențiale ale infracțiunii pretins săvârșite și care face
obiectul acesteia, consecința fiind aceea a neîntreruperii termenului de reabilitare. Pe de altă parte,
având în vedere că pentru ipoteza menționată de autorul întrebării, respectiv cea a reabilitării de
drept, recunoașterea ulterioară a hotărârii judecătorești străine nu va putea produce efectul
anulării ei, dispozițiile art. 171 C.pen. referindu-se exclusiv la reabilitarea judecătorească,
apreciem că în acest caz instanța învestită cu cererea de constatare a reabilitării de drept trebuie
să realizeze recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii străine menționată în cazierul judiciar,
conform art. 140 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 302/2004. Acesta întrucât recunoașterea este
neîndoielnic, în acest caz, necesară soluționării cauzei penale, putând fi realizată chiar și în lipsa
unui tratat, conform alin. (3) al aceluiași articol. De asemenea, aceeași soluție se impune și în
ipoteza în care problema intervenirii reabilitării de drept nu face obiectul principal al cauzei, cum
ar fi cazul în care instanța verifică îndeplinirea condițiilor termenilor unei recidive. Și în această
ipoteză recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii judecătorești străine este fundamentală pentru
stabilirea formei de pluralitate incidentă în cauză, fiind așadar necesară pentru soluționarea cauzei
penale, devenind incidente dispozițiile imperative ale art. 140 indice 1 alin. (2) și (3) din Legea nr.
302/2004 pentru atribuirea de efecte juridice acesteia.
Participanții la întâlnire, în unanimitate, au agreat punctul de vedere al INM.
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Problema de drept ridicată de Curtea de Apel Suceava:
Conform celor anterior menţionate, este acceptată posibilitatea ca, în cadrul unei cereri
principale de reabilitare, fie de drept, fie judecătorească, să se realizeze, pe cale incidentală,
recunoaşterea unei hotărâri penale străine.
Potrivit actualului art. 147 alin. 2 şi 4 din Legea 302/2004 - Recunoaşterea hotărârilor
judecătoreşti străine, în vederea producerii de alte efecte decât cel al executării în regim de
detenţie a pedepsei, precum şi a altor acte judiciare emise de autorităţile străine: “….(2)
Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele
decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face şi pe cale incidentală, în cadrul unui
proces penal în curs, de către procuror, în faza de urmărire penală, sau de către instanţa de
judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare…. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi
(2), lipsa unui tratat nu împiedică recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine, dacă aceasta se
dovedeşte necesară soluţionării unei cauze penale sau poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei
inculpatului sau a persoanei condamnate ori la reintegrarea sa. Dispoziţiile art. 137 alin. (1), art.
138, 141 şi ale art. 142 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”
(Decizia penală nr. 314 din 31 martie 2021, dosar nr. 4658/314/2020)

Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 19 din 07 ianuarie 2021 a Judecătoriei Suceava, în temeiul art.
147 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, republicată, s-a
respins ca fiind neîntemeiată cererea petentului A. privind recunoaşterea următoarelor sentinţe
penale străine: sentinţa penală din 17.11.2015, pronunţată în dosarul nr. 15/1723/132255C de
Tribunalul Manchester and Salford Magistrates Court din Marea Britanie; sentinţa penală din
06.06.2016, pronunţată în dosarul nr. 16/2571/79901U de Tribunalul Cenral London Magistrates
Court din Marea Britanie; sentinţa penală din 28.03.2017 pronunţată în dosarul nr. 17/2570/51195C
a Tribunalului Central London Magistrates Court din Marea Britanie. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod
procedură penală a fost obligat petentul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către
stat.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Suceava a reţinut următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 15.06.2020 sub nr. .../314/2020,
petentul A. a solicitat instanţei să constate că a intervenit reabilitarea sa de drept raportat la
prevederile art. 165 Cod penal şi, în subsidiar, să dispună reabilitarea judecătorească raportat la
prevederile art. 168 Cod penal, cu referire la următoarele pedepse: pedeapsa de 1 an închisoare
pronunţată în dosarul nr. .../285/2012 al Judecătoriei Rădăuţi, aplicată prin sentinţa penală nr.
441/26.06.2012; pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 337 Cod penal
stabilită prin sentinţa penală nr. 411 din 21.12.2015 în dosar nr. ../314/2015 al Judecătoriei Suceava,
definitivă prin decizia penală nr. 417/22.04.2016 pronunţată de Curtea de Apel Suceava.
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A solicitat petentul recunoaşterea hotărârilor penale şi a actelor judiciare emise de către
Marea Britanie raportat la prevederile Legii 302/2004 în vederea constatării intervenirii reabilitării
sale de drept, respectiv hotărârea penală emisă de Curtea din Westminster la data de 28.03.2017.
În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa penală nr. 441 din 26.06.2012 petentul a fost
condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an în dosarul nr. ../285/2012 şi că prin sentinţa penală nr. 411
a Judecătoriei Suceava pronunţată la 21.12.2015 în dosarul nr. ../314/2015, definitivă prin decizia
penală nr. 417/A/1998 a Tribunalului Suceava a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 8 luni
închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 337 Cod penal. S-a arătat prin cerere că a fost emis
mandatul european de arestare privind executarea pedepsei de 1 an şi 8 luni, pedeapsă pe care a
executat-o în Marea Britanie, fiind eliberat sub control judiciar. A mai arătat petentul că a executat
în întregime în Marea Britanie pedepsele pentru faptele comise în Marea Britanie, respectiv 5 luni
şi 1 săptămână, a achitat cuantumul amenzilor şi cheltuielilor reţinute în sarcina sa de statul britanic
şi solicită recunoaşterea acestora precum şi a efectelor acestora. Totodată, petentul a mai arătat că a
achitat cheltuielile judiciare şi că nu figurează cu datorii, conform certificatului de atestare fiscală
eliberat la data de 02.12.2019. A menţionat petentul că în prezent se află în Marea Britanie, este
încadrat în muncă şi se află în imposibilitate de a se deplasa în România din cauza pandemiei cauzate
de virusul COVID-19.
La data de 21.09.2020 instanţa de fond a dispus disjungerea şi judecarea separată a cererii
privind recunoaşterea hotărârilor străine (sub nr. ../314/2020) şi a cererii de reabilitare (sub nr.
../314/2020).
Analizând cererea de recunoaştere a hotărârilor penale străine, instanţa de fond a reţinut
următoarele:
Potrivit dispoziţiilor din materia reabilitării, respectiv art. 167 Cod penal, termenele de
reabilitare prevăzute de art. 165, art. 166 Cod penal se socotesc de la data când a luat sfârşit
executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.
Din menţiunile făcute de Compartimentul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Suceava
şi fişa de cazier judiciar a rezultat că petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 8 luni
închisoare prin sentinţa penală nr. 411/21.12.2015 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia
penală nr. 417/22.04.2016 a Curţii de Apel Suceava. La data de 04.05.2016 pe numele petentului a
fost emis mandatul european de arestare. Prin adresa nr. 180824/05.02.2020 a IPJ s-a comunicat că
petentul este urmărit la nivel naţional prin dispoziţia I.G.P.R. nr. 137415 din 24.04.2016 şi că a fost
arestat la data de 28.03.2017 de către autorităţile judiciare din Anglia. S-a menţionat că până în
prezent nu s-au obţinut noi date cu privire la o eventuală localizare a acestuia, sens în care se
continuă activităţile specifice pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de executare.
Instanţa de fond a avut în vedere că reabilitarea poate fi solicitată şi dispusă cu privire la
toate condamnările pe care le-a suferit o persoană, nu doar pentru o parte a acestora (caracterul
indivizibil al reabilitării), pronunţate în ţară sau străinătate. Astfel, în cazul condamnărilor succesive,
este necesar ca pentru toate condamnările să opereze reabilitarea.
În condiţiile în care pe numele petentului a fost emis un mandat de executare pentru
condamnarea din România, pedeapsa fiind executabilă şi nu a fost iniţiată şi încheiată o procedură
prin care să se constate fie executarea pedepsei, fie prescripţia executării acesteia, reabilitarea nu
poate opera, întrucât prin raportare la dispoziţiile art. 167 Cod procedură penală, termenul de
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reabilitare începe să curgă doar după ce a luat sfârşit executarea pedepsei sau după ce aceasta s-a
prescris.
Potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, recunoaşterea, pe cale
principală, a hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele decât
executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face la sesizarea persoanei interesate sau a
procurorului, în condiţiile tratatului aplicabil între România şi statul emitent, de către judecătoria în
a cărei circumscripţie aceasta domiciliază. Astfel, reţine instanţa fondului că solicitarea
recunoaşterii şi desfăşurarea unei proceduri de recunoaştere a hotărârilor străine este strâns legată
de scopul urmărit, respectiv producerea de efecte juridice.
În prezenta cauză petentul este cel care a sesizat instanţa în vederea recunoaşterii hotărârilor
străine menţionate la capitolul „date ataşate” din fişa de cazier judiciar, iar scopul exclusiv al
recunoaşterii, aşa cum este precizat în cerere, este de a obţine reabilitarea. Întrucât reabilitarea nu
poate opera în acest moment, faţă de efectul unic urmărit prin cererea de recunoaştere, instanţa de
fond a apreciat că această cerere este în acest moment lipsită de temei.
Pentru aceste motive, în temeiul art. 147 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
în materie penală, republicată, a respins ca fiind neîntemeiată cererea petentului A. privind
recunoaşterea următoarelor sentinţe penale străine: sentinţa penală din 17.11.2015, pronunţată în
dosarul nr. 15/1723/132255C de Tribunalul Manchester and Salford Magistrates Court din Marea
Britanie; sentinţa penală din 06.06.2016, pronunţată în dosarul nr. 16/2571/79901U de Tribunalul
Cenral London Magistrates Court din Marea Britanie; sentinţa penală din 28.03.2017 pronunţată în
dosarul nr. 17/2570/51195C a Tribunalului Central London Magistrates Court din Marea Britanie.
În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală a obligat petentul la plata sumei de 200 lei cu titlu
de cheltuieli judiciare către stat.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat apel petentul A. pentru motivele dezvoltate
pe larg de către apărătorul ales al acestuia cu ocazia dezbaterilor, astfel cum au fost consemnate
în încheierea de dezbateri din data de 17 martie 2021 când instanţa de control judiciar, având
nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, 31 martie 2021.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de
fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin.1, 2, art. 420 Cod procedură penală,
Curtea reţine următoarele:
Potrivit art. 147 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penala – intitulat „Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de alte
efecte decât cel al executării în regim de detenţie a pedepsei, precum şi a altor acte judiciare emise
de autorităţile străine” - (1) Recunoaşterea, pe cale principală, a hotărârilor judecătoreşti străine,
în vederea producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se
face la sesizarea persoanei interesate sau a procurorului, în condiţiile tratatului aplicabil între
România şi statul emitent, de către judecătoria în a cărei circumscripţie aceasta domiciliază. (2)
Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele
decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face şi pe cale incidentală, în cadrul unui
proces penal în curs, de către procuror, în faza de urmărire penală, sau de către instanţa de
judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare. (3) Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti
străine, în vederea deducerii perioadei executate în detenţie pe teritoriul altui stat, se face dacă
pedeapsa a fost executată în întregime sau a fost considerată ca fiind executată în statul străin, iar
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aceste aspecte au fost confirmate de statul străin, urmând a fi dedusă perioada executată efectiv.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), lipsa unui tratat nu împiedică recunoaşterea hotărârii
judecătoreşti străine, dacă aceasta se dovedeşte necesară soluţionării unei cauze penale sau poate
contribui la îmbunătăţirea situaţiei inculpatului sau a persoanei condamnate ori la reintegrarea
sa. Dispoziţiile art. 137 alin. (1), art. 138, 141 şi ale art. 142 alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.
Aşadar, din interpretarea dispoziţiilor legale enunţate instanţa de control judiciar
concluzionează că recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de alte
efecte decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se poate realiza fie pe cale principală, fie pe
cale incidentală.
În prezenta cauză, Curtea observă că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava
la data de 15.06.2020 sub nr. 4658/314/2020, petentul A. a solicitat instanţei, în principal, să
constate că a intervenit reabilitarea sa, fie de drept, raportat la prevederile art. 165 Cod penal,
fie judecătorească, raportat la prevederile art. 168 Cod penal (cu referire la pedeapsa de 1 an
închisoare pronunţată în dosarul nr. ../285/2012 al Judecătoriei Rădăuţi, aplicată prin sentinţa
penală nr. 441/26.06.2012 şi la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art.
337 Cod penal stabilită prin sentinţa penală nr. 411 din 21.12.2015 în dosar nr. ../314/2015 al
Judecătoriei Suceava, defintivă prin decizia penală nr. 417/22.04.2016 pronunţată de Curtea de
Apel Suceava). A solicitat totodată ca, pe cale incidentală, instanţa să procedeze la
recunoaşterea hotărârilor penale emise de Marea Britanie (făcând referire iniţial, în cererea
introductivă, la hotărârea emisă de Curtea din Westminster din Marea Britanie, la data de
28.03.2017) raportat la prevederile Legii 302/2004, în vederea obţinerii reabilitării.
În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa penală nr. 441 din 26.06.2012 petentul a fost
condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an în dosarul nr. ../285/2012 şi că prin sentinţa penală nr. 411
a Judecătoriei Suceava pronunţată la 21.12.2015 în dosarul nr. ../314/2015, definitivă prin decizia
penală nr. 417/A/1998 a Tribunalului Suceava, a fost condamnat la pedeapsa finală de 1 an şi 8 luni
închisoare (inclusă fiind şi pedeapsa de 1 an din sentinţa penală anterioară). S-a arătat prin cerere
că a fost emis mandatul european de arestare privind executarea pedepsei de 1 an şi 8 luni,
pedeapsă pe care a executat-o în Marea Britanie, fiind eliberat sub control judiciar. A mai arătat
petentul că a executat în întregime în străinătate pedepsele pentru faptele comise în Marea
Britanie, respectiv 5 luni şi 1 săptămână, a achitat cuantumul amenzilor şi cheltuielilor reţinute în
sarcina sa de statul britanic şi solicită recunoaşterea acestora. Totodată, petentul a mai arătat că a
achitat cheltuielile judiciare şi că nu figurează cu datorii, conform certificatului de atestare fiscală
eliberat la data de 02.12.2019.
Deşi solicitarea petentului A. a fost de recunoaştere a hotărârilor penale străine pe cale
incidentală, în cadrul cererii de reabilitare şi în scopul obţinerii reabilitării, instanţa de fond astfel
sesizată, prin încheierea din data de 21.09.2020, a dispus disjungerea cererii principale de reabilitare
şi judecarea separată, în prezenta cauză, a cererii de recunoaştere a unor hotărâri judecătoreşti
străine.
În motivarea acestui act decizional Judecătoria a reţinut că, având în vedere ceea ce a statuat
ÎCCJ într-o decizie mai veche, respectiv faptul că un proces penal în curs presupune a se afla în una
din cele trei faze: de urmărire penală, de judecată sau de executare, precum și faptul că instituția
reabilitării nu se încadrează în niciuna dintre aceste faze, fiind o procedură distinctă, apreciază că în
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procedura reabilitării nu se poate solicita, pe cale incidentală, recunoașterea unei hotărâri străine,
aceasta putând fi solicitată doar pe cale separată.
Curtea apreciază actul de dispoziţie al instanţei de fond, în sensul disjungerii celor două
cereri şi judecarea lor separată, drept greşit, dispoziţie ce a dus de altfel la compromiterea întregului
demers urmărit de către petentul A. prin introducerea cererii în conţinutul anterior enunţat.
Astfel, instanţa de control judiciar reţine că prin Decizia nr. 9 din 2010 pronunţată de Înalta
Curtea de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, pe care instanţa de fond şi-a bazat
motivarea actului decizional de disjungere, s-a dispus asupra interpretării noţiunii de “proces penal
în curs”, noţiune cuprinsă la acel moment în art. 119 din Legii 302/2004 cu următorul conţinut: „Art.
119 - Procedura de recunoaştere pe cale incidentală - Recunoaşterea se poate face pe cale
incidentală în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror în faza de urmărire sau de către
instanţa de judecată în faţa căreia cauza este pendinte”. Alăturat acestui articol, art. 118
reglementa procedura specială de recunoaştere pe cale principală astfel: (1) Recunoaşterea
hotărârilor penale pronunţate de instanţele judecătoreşti din străinătate sau a altor acte judiciare
străine se poate face şi pe cale principală, de către instanţa de judecată sesizată în acest scop de
către condamnat sau de către procuror. (2) În acest caz, competenţa aparţine judecătoriei în a cărei
circumscripţie teritorială se află condamnatul. (3) Dispoziţiile art. 117 alin. (3) - (6) se aplică în
mod corespunzător.
Se observă că la data pronunţării deciziei de către Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie nu era
reglementată special instituţia recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii
de alte efecte decât cel al executării în regim de detenţie a pedepsei, astfel cum este reglementată în
prezent prin art. 147 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală.
De asemenea, se observă că problema supusă dezlegării în cauza respectivă consta în aceea
dacă recunoaşterea, pe cale incidentală, a unei hotărâri judecătoreşti străine se poate realiza şi în
faza privind punerea în executare a hotărârilor penale definitive, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
răspunzând afirmativ. În considerente Înalta Curte reţine de altfel că:
“În practica instanțelor judecătorești nu există un punct de vedere unitar în aplicarea
dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie
penală, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu înțelesul sintagmei "proces penal
în curs" atunci când se solicită pe cale incidentală, cu ocazia soluționării contestației la executare
sau a unei cereri întemeiate pe dispozițiile art. 449 din Codul de procedură penală, recunoașterea
unei hotărâri penale străine.
Astfel, unele instanțe învestite cu judecarea unei asemenea cauze au disjuns cererea de
recunoaștere pe cale incidentală a hotărârii penale străine, iar în temeiul art. 42 alin. 1 din Codul
de procedură penală, cu referire la art. 118 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, cu modificările și
completările ulterioare, și-au declinat competența de soluționare a acestei cereri judecătoriei în a
cărei circumscripție teritorială se află condamnatul. Aceste instanțe au considerat că prin expresia
"proces penal în curs", la care se face referire în cuprinsul art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu
modificările și completările ulterioare, s-ar înțelege numai cauzele aflate în faza urmăririi penale
ori în faza judecății în primă instanță sau în căile de atac, iar nu și cererile privind situații ivite în
cursul executării unei hotărâri penale.
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Alte instanțe, dimpotrivă, au apreciat că atât contestația la executare sau o altă cerere ce
privește situații ivite în cursul executării hotărârii penale definitive, cât și cererea de recunoaștere
a hotărârii penale străine constituie cereri principale, procedând, pe cale de consecință, la
soluționarea lor ca atare, în conformitate cu dispozițiile art. 118 alin. (1) și (2) din Legea nr.
302/2004, cu modificările și completările ulterioare.
În fine, alte instanțe s-au pronunțat în sensul că pot fi sesizate, pe cale incidentală, cu cereri
de recunoaștere a unei hotărâri penale definitive străine și cu ocazia soluționării contestației la
executare sau a altei cereri privind situații ivite în examinarea unei hotărâri penale definitive.
Concluzionează Înalta Curte că aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect
dispozițiile legii.”
Aşadar Curtea apreciază concluzia instanţei de fond drept eronată, printr-o interpretare
greşită a Deciziei nr. 9 din 2010 pronunţată de Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie în recurs în
interesul legii. De altfel, după cum s-a arătat, legislaţia în vigoare, astfel cum a fost între timp
modificată, permite o astfel de recunoaştere pe cale incidentală pentru obţinerea altor efecte decât
executarea pedepsei în regim de detenţie, deci inclusiv pentru obţinerea reabilitării.
În acest sens s-au pronunţat şi magistraţii la nivel national, prin minuta întâlnirii
președinților secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel din data de
16-17 mai 2019, minută în cadrul căreia, analizând problema privind posibilitatea reţinerii
reabilitării de drept, pentru o condamnare din România, în cazul în care, în cursul termenului de
reabilitare de drept, condamnatul săvârşeşte o altă infracţiune, în străinătate, pentru care se pronunţă
o condamnare care nu este încă recunoscută în România, participanţii au reţinut, printre altele, că:
“instanța învestită cu cererea de constatare a reabilitării de drept trebuie să realizeze
recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii străine menționată în cazierul judiciar, conform art.
140 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 302/2004. Acesta întrucât recunoașterea este neîndoielnic, în
acest caz, necesară soluționării cauzei penale, putând fi realizată chiar și în lipsa unui tratat,
conform alin. (3) al aceluiași articol.”. Această opinie a fost însuşită şi de către procurorii șefi de
secție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcției Naționale
Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism şi
al parchetelor de pe lângă curţile de apel, prin minuta întâlnirii din data de 9-10 martie 2020.
Prezenta instanţă de control judiciar observă că, desi cele două cereri au fost disjunse de
judecătorul fondului şi tratate ca două cereri separate, fără legătură între ele, motivarea în ambele
cauze se bazează pe întrepătrunderea celor două instituţii, cea a reabilitării şi cea a recunoaşterii
hotărârilor penale străine, pe legătura intrinsecă dintre ele. A argumentat judecătorul fondului că
petentul este cel care a sesizat instanţa în vederea recunoaşterii hotărârilor străine menţionate la
capitolul „date ataşate” din fişa de cazier judiciar, iar scopul exclusiv al recunoaşterii, aşa cum
este precizat în cerere, este de a obţine reabilitarea. Întrucât reabilitarea nu poate opera în acest
moment, faţă de efectul unic urmărit prin cererea de recunoaştere, instanţa de fond a apreciat că
această cerere este în acest moment lipsită de temei.
Mai mult Curtea reţine că, deşi judecată cererea de recunoaştere a hotărârilor penale străine
ca şi cauză distinctă, instanţa de fond nu a iniţiat nici un demers în vederea obţinerii de relaţii, de la
autorităţile penale străine, cu privire la hotărârile în discuţie, la modalitatea de executare a
pedepselor de către inculpat şi data executării, astfel cum obligă dispoziţiile art. 147 alin. 1 şi
următoarele din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penala
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potrivit cărora: (1) Recunoaşterea, pe cale principală, a hotărârilor judecătoreşti străine, în
vederea producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se
face la sesizarea persoanei interesate sau a procurorului, în condiţiile tratatului aplicabil între
România şi statul emitent, de către judecătoria în a cărei circumscripţie aceasta domiciliază…….
Dispoziţiile art. 137 alin. (1), art. 138, 141 şi ale art. 142 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”
Ori art. 138 prevede că: În vederea recunoaşterii şi punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti
sau a ordonanţelor penale străine sunt necesare, după caz, următoarele înscrisuri şi informaţii: a)
numele, prenumele, pseudonimul, aliasul folosit, numai în cazul cunoaşterii acestora, precum şi
sexul, cetăţenia, numărul cărţii de identitate sau al paşaportului, data şi locul naşterii, fotografia,
ultima adresă sau reşedinţă cunoscută, limbile pe care persoana le înţelege; …..c) durata totală a
pedepsei, data începerii executării pedepsei, data la care pedeapsa ar fi executată în întregime
sau ar urma să fie considerată ca executată, perioada deja executată, dacă este cazul, numărul
de zile care urmează să fie deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a efectelor produse de
amnistia sau graţierea acordată anterior, precum şi, dacă este cazul, numărul de zile deduse din
totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform legislaţiei statului emitent;
d) informaţii cu privire la liberarea condiţionată sau anticipată, după caz; e) o copie, certificată
pentru conformitate, după caz, a ordonanţei penale sau a hotărârii judecătoreşti date în primă
instanţă şi, dacă este cazul, în exercitarea căilor de atac; f) dispoziţiile legale aplicabile;……
Petentul are dreptul de a obţine recunoaşterea hotărârilor penale străine chiar şi pe cale
principală în vederea valorificării ulterioare a unei cereri de reabilitare. Faptul că, în aprecierea
judecătorului de fond, nu sunt îndeplinite la acest moment condiţiile pentru acordarea reabilitării,
nu îl degrevează pe acesta de obligaţiile impuse de lege pentru a proceda la judecarea şi soluţionarea,
pe fond, a cererii de recunoaştere a hotărârilor penale străine. Că aceste hotărâri penale străine există,
este dovedit de menţiunile din fişa de cazier judiciar privind pe petentul A. care fac referire la:
sentinţa penală din 17.11.2015, pronunţată în dosarul nr. 15/1723/132255C de Tribunalul
Manchester and Salford Magistrates Court din Marea Britanie, sentinţa penală din 06.06.2016,
pronunţată în dosarul nr. 16/2571/79901U de Tribunalul Cenral London Magistrates Court din
Marea Britanie, sentinţa penală din 28.03.2017 pronunţată în dosarul nr. 17/2570/51195C a
Tribunalului Central London Magistrates Court din Marea Britanie.
De altfel petentul a depus la dosar, prin apărător, o hotărâre emisă de autorităţile din Marea
Britanie privind liberarea sa condiţionată şi notificarea de supraveghere, hotărâre cu privire la care
instanţa nu a făcut un minim de verificări pentru a concluziona asupra pedepsei din executarea căreia
petentul fusese liberat condiţionat. Ori, prin cererea introductivă petentul a susţinut că tocmai
pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 411 a Judecătoriei Suceava
pronunţată la 21.12.2015 în dosarul nr. ../314/2015, definitivă prin decizia penală nr. 417/A/1998 a
Tribunalului Suceava, a executat-o în Marea Britanie, în baza mandatului european de arestare,
fiind eliberat sub control judiciar ce a expirat la data de 25.09.2016.
Instanţa de fond a tratat cu formalism cererea petentului, limitându-se a reţine că din
menţiunile făcute de Compartimentul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Suceava şi fişa de
cazier judiciar a rezultat că petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare prin
sentinţa penală nr. 411/21.12.2015 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr.
417/22.04.2016 a Curţii de Apel Suceava; că la data de 04.05.2016 pe numele petentului a fost emis
mandatul european de arestare; că prin adresa nr. 180824/05.02.2020 a IPJ Suceava s-a comunicat
că petentul este urmărit la nivel naţional prin dispoziţia I.G.P.R. nr. 137415 din 24.04.2016 şi că a
fost arestat la data de 28.03.2017 de către autorităţile judiciare din Anglia; că până în prezent nu s532
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au obţinut noi date cu privire la o eventuală localizare a acestuia, sens în care se continuă activităţile
specifice pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de executare.
Ori, cu atât mai mult, având în vedere aceste relaţii, judecătorul fondului trebuia să facă
demersuri la autorităţile judiciare din Marea Britanie pentru a verifica dacă susţinerile petentului se
confirmă, dacă a executat sau nu în străinătate pedeapsa de 1 an şi 8 luni la care a fost condamnat
în România şi în baza căreia s-a emis mandatul european de arestare.
Pentru toate argumentele anterior menţionate, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură
penala, Curtea va admite apelul formulat de apelantul petent A. împotriva sentinţei penale nr. 19
din data de 07.01.2021 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosar nr. 4658/314/2020, va desfiinţa
în totalitate sentinţa penala sus menţionată precum şi dispoziţia din încheierea din data de
21.09.2020 de disjungere a cererii principale de reabilitare şi judecare separată, în prezenta
cauză, a cererii incidentale de recunoaştere a unor hotărâri judecătoreşti străine, cauza urmând
a fi trimisă spre rejudecare la Judecătoria Suceava.
În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penala, cheltuielile judiciare din apel vor rămâne
în sarcina statului.

3. Contestaţia în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 alin. 1 lit. b Cod procedură
penală. Competenţa materială.
Rezumat:
Contestaţia în anulare întemeiată pe art. 426 alin. 1 lit. b Cod procedură penală aparţine
primei instanţe în situaţia în care hotărârea judecătorească a rămas definitivă prin neapelare,
soluţia fiind identică şi pentru situaţia în care s-a formulat un apel peste termenul legal de
promovare a căii de atac, apelul fiind astfel respins ca tardiv.
(Decizia penală nr. 403 din 14 mai 2021, dosar nr. 2153/314/2020)

Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 42 din data de 26 ianuarie 2021, pronunţată de Judecătoria
Suceava în dosarul nr. 2153/314/2020, în temeiul art. 429 C.p.p. rap. la art. 47 alin.1 C.p.p. s-a
admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Suceava, invocată din oficiu. În temeiul art.
50 C.p.p. a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect contestaţie în anulare
– art. 426 alin. 1 lit. b C.p.p., privind pe condamnatul A., în favoarea Curţii de Apel Suceava. În
baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia,
onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 627 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară
obligatorie .. dispunându-se a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei ...
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 05.03.2020, sub nr.
2153/314/2020, contestatorul A. a formulat contestaţie în anulare împotriva Sentinţei penale nr. 176
din 12.04.2018 pronunţată în dosarul nr. ../314/2016 al Judecătoriei Suceava, definitivă prin Decizia
penală nr. 705/01.08.2018 a Curţii de Apel Suceava. În motivarea cererii, contestatorul a arătat că
prezenţa la citirea actului de sesizare era obligatorie, astfel încât înţelege să invoce nulitatea
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absolută a sentinţei atacate şi anularea mandatului emis în baza acesteia. S-a reţinut că, în drept, a
invocat dispoziţiile art. 426 alin. 1 lit. b C.p.p.
La dosarul cauzei a fost ataşată copie după Sentinţa penală nr. 176 din 12.04.2018
pronunţată în dosarul nr. ../314/2016 al Judecătoriei Suceava.
La primul termen de judecată din data de 03.06.2020, contestatorul A., prin apărător din
oficiu, a solicitat acordarea unui termen pentru studierea dosarului şi pentru a indica cu exactitate
temeiul de drept al prezentei cereri, fiindu-i admisă cererea formulată. Contestatorul A. nu a putut
fi prezentat în instanţă pentru studierea dosarului, deşi au fost acordate mai multe termene în acest
sens, dat fiind contextul pandemic.
La termenul de judecată din data de 20.01.2021, contestatorul a arătat că îşi menţine
contestaţia în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 alin. 1 lit. b C.p.p., astfel cum a fost
formulată în cererea scrisă înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Suceava.
La acelaşi termen de judecată din data de 20.01.2021, instanţa, din oficiu, a invocat excepţia
necompetenţei materiale a Judecătoriei Suceava în soluţionarea contestaţiei în anulare formulate de
contestatorul A..
Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport de excepţia necompetenţei materiale a
Judecătoriei Suceava, Judecătoria Suceava a reţinut următoarele:
Prin Sentinţa penală nr. 176/12.04.2018 pronunţată în dosarul nr. ../314/2016 al Judecătoriei
Suceava, s-a dispus: „În baza art. 278 Codul penal, cu aplic. art. 44 alin. l Codul penal condamnă
inculpatul A. la pedeapsa de 1 lună închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „încălcarea
solemnităţii şedinţei”. În baza art. 44 alin. 2 raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Codul penal contopește
pedeapsa aplicată inculpatului A. în prezenta cauză cu pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată prin
Sp.213/2010 a Tribunalului Botoşani și aplică pedeapsa rezultantă de 10 ani și 10 zile închisoare,
formată din pedeapsa principală de 10 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o
treime, respectiv 10 zile. În baza art. 72 Codul Penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului
perioada executată de la 15.12.2009 la zi.”
Sentinţa penală menţionată anterior a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 705 din data
de 01.08.2018 a Curţii de Apel Suceava prin care s-a respins, ca nefondat, apelul inculpatului A.
În drept, s-a reţinut că, în conformitate cu dispoziţiile art. 426 C.p.p., „Împotriva hotărârilor
penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri: a) când judecata în
apel a avut loc fără citarea legală a unei părți sau când, deși legal citată, a fost în imposibilitate
de a se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate; b) când inculpatul a fost
condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului; c) când hotărârea
în apel a fost pronunțată de un alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea în fond a
procesului; d) când instanța de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de
incompatibilitate; e) când judecată în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a
inculpatului, când acesta era obligatorie potrivit legii; f) când judecată în apel a avut loc în lipsa
avocatului, când asistența juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii; g) când ședința de
judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel; h) când instanța
de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era posibilă; i) când
împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru aceeași faptă.”
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În ceea ce privește procedura de judecată a contestației în anulare, Judecătoria Suceava a
reţinut că aceasta presupune două etape: admiterea în principiu și judecata după admiterea în
principiu.
În cadrul procedurii de admitere în principiu nu are loc o judecată asupra temeiniciei
contestației în anulare, care să presupună administrarea de probe în fața instanței sesizate, ci o
judecată asupra îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru introducerea cererii de contestație
în anulare. În cadrul procedurii reglementate de art. 431 C.p.p., instanța examinează îndeplinirea
condițiilor de admitere în principiu a contestației în anulare care rezultă din prevederile art. 426
C.p.p., art. 427 C.p.p. și art. 431 alin. 2 C.p.p.. Astfel, instanța examinează dacă cererea de
contestație în anulare este de competenţa sa, dacă privește hotărâri penale definitive, dacă este
introdusă de o persoană care are calitatea cerută de lege pentru a exercita calea de atac, dacă este
introdusă în termenul prevăzut de lege, dacă motivul pe care se sprijină contestația este unul din
cele prevăzute de art. 426 C.p.p., precum şi împrejurarea dacă în sprijinul contestației sunt depuse
dovezi ori sunt invocate dovezi care sunt depuse la dosar.
În aceste sens, verificându-şi, în primul rând, propria competenţă raportat la competenţa de
soluţionare a contestaţiei în anulare, Judecătoria Suceava a constatat că art. 429 C.p.p. prevede că
„1) Contestaţia în anulare se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei anulare se
cere. 2) Contestaţia în anulare pentru cazul în care se invocă autoritatea de lucru judecat se
introduce la instanţa la care a rămas definitivă ultima hotărâre.”
S-a reţinut că rezultă astfel că, competenţa judecării contestaţiei în anulare întemeiate pe
cazul prevăzut de art. 426 lit. b C.p.p. aparţine primei instanţe (a cărei hotărâre a rămas definitivă
prin neapelare sau prin retragerea apelului) ori instanţei de apel care a pronunţat hotărârea
definitivă a cărei anulare se cere.
Constatând că sentinţa penală cu privire la care a fost formulată contestaţia în anulare,
în speţă Sentinţa penală nr. 176/12.04.2018 pronunţată în dosarul nr. ../314/2016 al Judecătoriei
Suceava, a rămas definitivă în apel, respectiv prin Decizia penală nr. nr. 705 din data de
01.08.2018 a Curţii de Apel Suceava, Judecătoria Suceava a constatat că instanţa competentă să
soluţioneze contestaţia în anulare care formează obiectul prezentei cauze este Curtea de Apel
Suceava.
Pentru aceste motive, în temeiul art. 429 C.p.p. rap. la art. 47 alin.1 C.p.p., Judecătoria
Suceava a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Suceava, invocată din oficiu. În
temeiul art. 50 C.p.p., s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect contestaţie în
anulare – art. 426 alin. 1 lit. b C.p.p., privind pe condamnatul A. în favoarea Curţii de Apel Suceava.
În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor au rămas în sarcina
acestuia, onorariul apărătorului din oficiu .. în cuantum de 627 lei conform delegaţiei pentru
asistenţă judiciară obligatorie ... dispunându-se a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei ....
Declinată fiind astfel cauza la Curtea de Apel Suceava, la termenul de judecată fixat
pentru 14 mai 2021, din oficiu, prezenta instanţă a invocat excepţia necompetenţei materiale a
Curţii de Apel Suceava a soluţiona contestaţia în anulare formulată de condamnatul A.
Curtea reţine ca real faptul că potrivit art. 429 C.p.p. „1) Contestaţia în anulare se introduce
la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei anulare se cere. 2) Contestaţia în anulare pentru
cazul în care se invocă autoritatea de lucru judecat se introduce la instanţa la care a rămas
definitivă ultima hotărâre.”
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În speţă contestatorul şi-a întemeiat cererea pe art. 426 alin. 1 lit. b C.p.p. - când inculpatul
a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului.
Se observă că prin Sentinţa penală nr. 176/12.04.2018 pronunţată în dosarul nr. ../314/2016
al Judecătoriei Suceava, s-a dispus astfel: „În baza art. 278 Codul penal, cu aplic. art. 44 alin. l
Codul penal condamnă inculpatul A. la pedeapsa de 1 lună închisoare pentru săvârșirea
infracțiunii de „încălcarea solemnităţii şedinţei”. În baza art. 44 alin. 2 raportat la art. 39 alin. 1
lit. b Codul penal contopește pedeapsa aplicată inculpatului A. în prezenta cauză cu pedeapsa de
10 ani închisoare aplicată prin Sp.213/2010 a Tribunalului Botoşani și aplică pedeapsa rezultantă
de 10 ani și 10 zile închisoare, formată din pedeapsa principală de 10 ani închisoare, la care s-a
adăugat sporul obligatoriu de o treime, respectiv 10 zile. În baza art. 72 Codul Penal deduce din
pedeapsa aplicată inculpatului perioada executată de la 15.12.2009 la zi.”
Deşi instanţa iniţial învestită a reţinut că sentinţa penală menţionată anterior a rămas
definitivă prin Decizia penală nr. 705 din data de 01.08.2018 a Curţii de Apel Suceava prin care
s-a respins, ca nefondat, apelul inculpatului A., prezenta instanţă observă că Decizia penală nr.
705 din data de 01.08.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava nu a soluţionat pe fond apelul
formulat de inculpatul A. (astfel cum în mod greşit a reţinut Judecătoria Suceava), apelul
acestuia fiind respins ca tardiv formulat. Aceasta înseamnă că Sentinţa penală nr.
176/12.04.2018 pronunţată în dosarul nr. ../314/2016 al Judecătoriei Suceava a rămas definitivă
la expirarea termenului de declarare a căii de atac.
Ori, contestaţia în anulare întemeiată pe art. 426 alin. 1 lit. b Cod procedură penală
aparţine primei instanţe în situaţia în care hotărârea judecătorească a rămas definitivă prin
neapelare, soluţia fiind identică şi pentru situaţia în care s-a formulat un apel peste termenul
legal de promovare a căii de atac, apelul fiind astfel respins ca tardiv.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 429 raportat la art. 426 lit. b C.p.p. rap. la art. 47
alin.1 C.p.p., prezenta instanţă va admite excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel
Suceava, invocată din oficiu. În temeiul art. 50 C.p.p., va declina competenţa de soluţionare a cauzei
având ca obiect contestaţie în anulare – art. 426 alin. 1 lit. b C.p.p., privind pe condamnatul A. în
favoarea Judecătoriei Suceava. Va constata ivit conflictul negativ de competenţă între Curtea de
Apel Suceava şi Judecătoria Suceava. Va sesiza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru
soluţionarea conflictului negativ de competenţă.
În baza art. 275 alin. 3 şi 6 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina
acestuia, inclusiv onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 627 lei, conform
delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie .., ce se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

4. Infracţiunea de tăiere fără drept de arbori. Condiţii prevăzute de Legea nr. 197 din data de 7
septembrie 2020 pentru existenţa elementului material al laturii obiective.
Rezumat:
Potrivit prevederilor art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008 constituie infracţiune silvică, dacă
valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru
cub de masă lemnoasă pe picior, „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din
rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia
forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate”. Prin Legea
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nr. 197 /2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, art. 107 Cod silvic
a suferit o serie de modificări.
Astfel, faţă de forma actuală a art.107 Cod Silvic, curtea
constată că, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 197 din data de 7 septembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, tăierea fără drept de arbori
constituie infracţiune numai dacă aceştia sunt situaţi în fondul forestier naţional, nemaifiind însă
incriminată tăierea fără drept de arbori din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara
acestuia.
Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, „Dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea
penală de dezincriminare sunt aplicabile şi în situaţia în care o faptă determinată, comisă sub
imperiul legii vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor
constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea nouă pentru existenţa
infracţiunii”.
În ce priveşte infracţiunea de tăiere fără drept de arbori, în forma sa anterioară datei de
11.09.2020, pentru existenţa elementului material al laturii sale obiective nu era suficientă
săvârşirea acţiunii interzise, ci era deopotrivă necesară şi îndeplinirea, în mod alternativ, a două
condiţii-cerinţe esenţiale prevăzute de textul incriminator şi ataşate acestuia. Astfel, se impunea ca
activitatea de tăiere a arborilor să aibă loc fie de pe o suprafaţă de teren aparţinând fondului
forestier naţional, fie ca aceştia să facă parte din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara
sa.
Ulterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 197 din data de 7 septembrie 2020, singura
condiţie impusă de legiuitor este aceea ca fapta să fie comisă prin tăierea fără drept de arbori din
fondul forestier naţional.
(Decizia nr. 92 din data de 1 februarie 2021, dosar nr. 1266/227/2020)

Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr.298 din data de 18.09.2020 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosar nr.
.../227/2020, în baza art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul A. pentru
săvârşirea infracţiunilor de: tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 107 alin. 1 lit. d) din Legea nr.
46/2008, la pedeapsa de 1an şi 6 luni închisoare; furt de arbori, prev. de art. 109 alin. 1 lit. d) din
Legea nr. 46/2008, la pedeapsa 1an şi 6 luni închisoare.
În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, la pedeapsa de 1an şi 6 luni
închisoare se adaugă 6 luni o treime din cealaltă pedeapsă cu închisoarea, pedeapsa aplicată fiind de
2 ani închisoare.
În baza art. 91 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere şi s-a stabilit un
termen de supraveghere de 3 ani.
În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, 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.
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În temeiul art. 93 alin. 2 Cod penal, 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 Cod penal, s-a stabilit ca inculpatul să presteze timp de 120 de zile o
activitate neremunerată în cadrul Primăriei Comunei ..sau Primăriei Comunei ..; programul de
executare al acestei activităţi va fi stabilit de către Serviciul de Probaţiune .
S-a constatat că UAT M. prin reprezentant legal nu s-a constituit parte civilă în cauză.
S-a confiscat de la inculpat suma de 8671,58 lei reprezentând c/val material lemnos.
A fost obligat inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat:
200 lei de la urmărirea penală şi 100 lei de la cercetarea judecătorească.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Fălticeni nr. 1951/P/2015 din 16 ianuarie 2020, înregistrat la această instanţă sub nr.
.../227/2020 din 22 mai 2020, a fost trimis în judecată inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunilor
de „tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 107 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 46/2008 şi furt de arbori,
prev. de art. 109 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 46/2008”, constând în aceea că, în luna august 2015, a
tăiat fără drept şi sustras un număr de 8 arbori, specia molid, din pădurea aparţinând comunei M.,
situată la locul numit "Muncelu", u.a. 22, de pe raza satului V., cauzând astfel un prejudiciu în
valoare 8.671,58 lei.
Din actul de sesizare a instanţei a rezultat următoarea situaţie de fapt:
La data de 01.05.2015, între Asociaţia Agricolă M. şi inculpatul A. a intervenit o convenţie privind
exploatarea pășunilor aflate în proprietatea comunei M., înţelegere în baza căreia acesta a luat în
folosinţă suprafaţa de 35 ha la locul numit "Muncelu", situată în extravilanul satului V. Potrivit
clauzelor contractuale, inculpatul avea obligaţia, printre altele, să evite producerea de pagube
fondului forestier. Totodată, în baza înţelegerii inculpatul A. şi-a edificat o stână pe suprafaţa luată
în folosinţă, construcţia fiind în apropierea pădurii (fondul forestier administrat de Ocoalele Silvice
M. şi ..).
Profitând de amplasarea stânei – un loc izolat şi în apropierea pădurii – în cursul lunii august 2015,
inculpatul A. a tăiat fără drept un număr de 8 arbori, specia molid, acoperind cioatele cu resturi de
cetină. Ulterior, cantitatea de material lemnos tăiată, respectiv 27,968 m.c. (cu o valoare de 8.671,58
lei) a fost transportată şi comercializată de inculpat în comuna M. Fapta a fost descoperită de
martorul .., funcţionar în cadrul Primăriei M., acesta formulând la data de 09.09.2015 un denunț prin
care a sesizat comiterea infracţiunilor silvice.
Fiind audiat în cauză în prezenţa avocatului ales, inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor
reţinute în sarcina sa şi nici nu a oferit explicaţii în pofida faptului că distanţa dintre locul în care au
fost tăiaţi arborii şi stână este foarte mică.
Din declaraţiile martorilor .... (persoane care au descoperit cioatele arborilor tăiaţi), reiese că
inculpatul A., cu ocazia controlului şi a verificărilor efectuate în perioada 31.08.2015-04.09.2015,
a recunoscut comiterea faptelor şi anume tăierea şi sustragerea unui număr de 8 arbori, susţinând
neverosimil că a avut acordul pădurarului. Mai mult decât atât, cu ocazia audierii martorului ..,
cioban la stâna inculpatului, acesta a arătat că inculpatul A. a doborât în luna septembrie 2015 un
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număr de 8 arbori, specia molid, din pădurea situată în apropierea stânei, materialul lemnos fiind
transportat în localitatea M.
Pe de altă parte, martorii .. au relatat că în cursul anului 2015, inculpatul A. i-a solicitat pentru a
transporta material lemnos fasonat şi depozitat la stâna pe care o deţinea în zona "M".
Probatoriul administrat a mai relevat faptul că la stână inculpatul deţinea un ferăstrău mecanic
(drujbă), unealtă cu care a tăiat cei 8 arbori, aspect care se coroborează cu procesul-verbal de
cercetare la faţa locului.
Deşi a existat suspiciunea că inculpatul A. a mai tăiat şi sustras din acelaşi loc, în cursul lunii
septembrie 2015, încă 11 arbori, specia molid, cu un volum de 33,983 m.c., în valoare de 10.181,09
lei, în raport de actele de urmărire penală efectuate s-a constatat că nu a fost atins standardul probei
dincolo de orice îndoială rezonabilă (întrucât în mare parte se fundamentează pe prezumţia că
inculpatul A. este şi autorul tăierilor ulterioare), motiv pentru care, cu privire la această ultimă faptă
nu s-a dispunes trimiterea în judecată.
Astfel, spre deosebire de denunţul formulat în luna octombrie 2015, din denunţul iniţial formulat de
martorul .., înregistrat sub nr. 6405/09.09.2015, dar şi din declaraţia acestuia reiese fără echivoc că
la data de 04.09.2015 inculpatul a recunoscut (doar) tăierea unui număr de 8 arbori. Aspectele
relatate de martorul-denunţător sunt concordante cu declaraţiile martorilor ..., în sensul că inculpatul
a fost observat în apropierea locului faptei, recunoscând comiterea faptelor în sensul celor arătate.
De asemenea, este de subliniat faptul că aceşti martori au relatat aspectele percepute precizând că
au avut loc "în luna septembrie 2015", fără însă să poată preciza dacă era la începutul sau la sfârşitul
lunii, având în vedere că prima faptă a fost descoperită la data de 31.08.2015.
Prezent în instanţă, inculpatul a declarat că recunoaşte şi regretă faptele pentru care a fost trimis în
judecată şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate la urmărirea penală, fiind
de acord să presteze ore de muncă în folosul comunităţii.
La individualizarea pedepselor, instanţa a avut în vedere poziţia procesuală a acestuia, care a
solicitat aplicarea prevederilor art. 375 alin. 1, raportate la dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod
procedură penală, 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.
Funcţie de aceste criterii, instanţa a apreciat că reeducarea inculpatului se poate realiza prin aplicarea
unor pedepse cu închisoarea, cuantumul acestora fiiind stabilit în raport şi de gravitatea faptelor, de
starea de pericol creată, de consecinţele acestora şi de conduita inculpatului în cursul procesului
penal, scopul reeducativ al acestuia putând fi atins fără ca acestea să fie executate în regim de
detenţie, procedându-se în consecinţă.
Instanţa a constatat că UAT M. prin reprezentant legal nu s-a constituit parte civilă în cauză.
S-a confiscat de la inculpat suma de 8671,58 lei reprezentând c/val material lemnos.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel partea civilă inculpatul, pentru motivele reţinute în
încheierea de dezbateri din data de 27.01.2021.
Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi
de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1,2, art. 420 Cod procedură penală, curtea
constată că acestea sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:
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Prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt, dând o justă interpretare probatoriului
administrat în cauză.
Astfel, în luna august 2015, inculpatul a tăiat fără drept şi sustras un număr de 8 arbori, specia molid,
din pădurea aparţinând comunei M., situată la locul numit "Muncelu", u.a. 22, de pe raza satului V.,
cauzând astfel un prejudiciu în valoare 8.671,58 lei.
Potrivit adresei nr.8990/2020 din data de 18.01.2021 emisă de primăria com. M., terenul de pe care
s-au făcut tăierile ilegale de arbori nu aparţine fondului forestier naţional, acesta făcând parte,
conform Amenajementului Pastoral, din păşunile împădurite ale com.M.
Acelaşi punct de vedere a fost exprimat şi de Ocolul Silvic Privat .., în a cărei administrate se află
terenul.
Potrivit prevederilor art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, în forma în vigoare la data comiterii
faptelor, constituie infracţiune silvică se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani sau cu amendă,
dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui
metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei „tăierea, ruperea, distrugerea,
degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier
naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de
proprietate”.
Prin Legea nr. 197 din data de 7 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial nr. 823 din 8 septembrie 2020 şi intrată în
vigoare la data de 11.09.2020, art. 107 Cod silvic a suferit o serie de modificări.
Astfel, potrivit art. I pct. 34-37:
„34. La articolul 107, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 107 - (1) Ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de
arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, constituie
infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează:”
35. La articolul 107, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
următorul cuprins:
„(11) Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de
proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează:
a) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este
de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei;
b) cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este cuprinsă între
limita prevăzută la lit. a) şi de cel mult 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei;
c) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 20 de
ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării
faptei.”
Astfel, faţă de forma actuală a art.107 Cod Silvic, curtea constată că, începând cu data intrării
în vigoare a Legii nr. 197 din data de 7 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
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46/2008 - Codul silvic, tăierea fără drept de arbori constituie infracţiune numai dacă aceştia sunt
situaţi în fondul forestier naţional, nemaifiind însă incriminată tăierea fără drept de arbori din
vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia.
Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, „Dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală
de dezincriminare sunt aplicabile şi în situaţia în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii
vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive
ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie, cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii”.
În ce priveşte infracţiunea de tăiere fără drept de arbori, în forma sa anterioară datei de
11.09.2020, pentru existenţa elementului material al laturii sale obiective nu era suficientă săvârşirea
acţiunii interzise, ci era deopotrivă necesară şi îndeplinirea, în mod alternativ, a două condiţii-cerinţe
esenţiale prevăzute de textul incriminator şi ataşate acestuia. Astfel, se impunea ca activitatea de
tăiere a arborilor să aibă loc fie de pe o suprafaţă de teren aparţinând fondului forestier naţional, fie
ca aceştia să facă parte din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara sa.
Ulterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 197 din data de 7 septembrie 2020, singura
condiţie impusă de legiuitor este aceea ca fapta să fie comisă prin tăierea fără drept de arbori din
fondul forestier naţional.
Aşa cum mai sus s-a reţinut, inculpatul a tăiat arbori de pe o suprafaţă de păşune împădurită,
situată în afara fondului forestier naţional.
Raportat la cele mai sus expuse, curtea constată că fapta imputată inculpatului există în
materialitatea ei, însă nu este dată cerinţa elementului material al laturii ei obiective care impune ca
arborii tăiaţi să facă parte din fondul forestier naţional, impusă la prezentul moment de către legiuitor
prin modificările aduse Codului silvic pe parcursul soluţionării apelului declarat de acesta.
Aşa fiind, curtea, în conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală
coroborate cu cele ale art. 17 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură
penală, cu trimitere la art. 4 Cod penal, va dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea
infracţiunii de tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, întrucât
fapta nu este prevăzută de legea penală.
Relativ la pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori, prev. de art.
109 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, aceasta este în măsură să asigure scopurile acesteia, atât cel
coercitiv, cât şi preventiv-educativ, dând posibilitatea unei conştientizări a consecinţelor faptei
comise şi o reintegrare socială viitoare pozitivă a acesteia.
Faţă de circumstanţele reale ale comiterii infracţiunii şi urmările importante pe care le-a produs,
aspectele invocate în cuprinsul motivelor de apel de inculpat (lipsa antecedentelor penale, situaţia
familială deosebită, prezentarea în faţa instanţei, comportamentul în societate, dar şi după comiterea
faptei, prezentarea la chemările organelor judiciare) nu se înfăţişează, în opinia curţii ca fiind
suficient de relevante pentru a permite reţinerea dispoziţiilor art. 75 alin. 2 Cod penal, cu consecinţa
atenuării tratamentului sancţionator stabilit de judecătorul fondului, cu atât mai mult cu cât toate
aceste împrejurări au fost valorificate de prima instanţă, în mod corespunzător, prin aplicarea unei
pedepse orientate spre minimul special prevăzut de lege redus ca urmare a reţinerii disp.art.396
alin.10 Cod procedură penală.
Se justifică însă reducerea termenului de supraveghere, respectiv a perioadei în care acesta urmează
să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, apreciind curtea că prin respectarea
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obligațiilor timp de 2 ani şi de executare a obligaţiei prevăzute de art.93 alin.3 Cod penal pe o
perioadă de 60 zile, există posibilitatea ca acesta să își adapteze comportamentul la normele de
conduită unanim acceptate de comunitatea în care trăieşte.
Impunerea unei sau mai multor obligaţii inculpatului în temeiul art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal este
obligatorie pentru instanţa care face aplicarea art. 91 Cod penal, textul fiind imperativ sub acest
aspect. Ceea ce legea lasă la latitudinea instanţei este alegerea numărului şi a naturii obligaţiilor ce
se impun.
În ceea ce priveşte solicitarea inculpatului privind înlocuirea obligaţiei instituite în sarcina sa,
respectiv de frecventare programe de reintegrare, cu cea prevăzută la lit.a a aceluiaşi articol,
respectiv de urmare curs de pregătire ori de calificare profesională, curtea o apreciază ca fiind
neîntemeiată.
Curtea reţine că cererea este argumentată de faptul că noua obligaţie ar fi în măsură să îl determine
pe acesta să aibă o atitudine responsabilă faţă de valorile sociale pe care legea le protejează,
ajutându-l chiar să dobândească cunoştinţe pentru a practica o meserie, ceea ce i-ar spori nivelul de
trai. Apreciază că obligaţia impusă nu este oportună în raport de persoana sa, care este bine integrat
în societate.
Curtea, faţă de datele concrete ale cauzei, apreciază că obligaţia impusă de instanţa de fond este o
măsură corespunzătoare pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de îndreptare,
menţinerea acesteia fiind necesară. În plus, inculpatul va putea desfăşura în continuare activităţi de
natura celor pe care la desfăşoară în prezent în vederea asigurării mijloacelor de trai şi va fi interesat
în adoptarea unei atitudini corecte faţă de valorile sociale, aspect de natură a diminua perspectivele
reiterării comportamentului infracţional.
Relativ la această obligaţie instituită în sarcina inculpatului, în condiţiile în care legea permite
stabilirea în sarcina inculpatului a unuia sau mai multe astfel de programe de urmat, curtea,
observând rolul avut în îndreptarea conduitei viitoare, va menţine cele dispuse în acest sens de
instanţa fondului, însă cu limitarea numărului acestora la unul, suficient pentru a contribui la
modificarea comportamentului său social.
Cât privesc criticile aduse modului de soluţionare a laturii civile a cauzei, acestea sunt întemeiate.
Curtea observă că partea civilă a solicitat încă din cursul urmăririi penale obligarea inculpatului la
plata contravalorii materialului lemnos, depunând în acest sens la dosar şi fişa de calcul a
prejudiciului. Cu privire la terenurile de pe care s-au făcut tăierile de copaci, acestea se află în
proprietatea comunei M., iar primăria are încheiat un contract de asigurare servicii silvice cu Ocolul
Silvic Privat ....
În condiţiile în care Primăria com.M. a înţeles să solicite contravaloarea pagubei suferite ca
urmare a comiterii infracţiunii a cărei persoană păgubită este şi în raport de principiile ce se degajă
din dispoziţiile art. 19 şi 20 Cod procedură penală, în mod greşit a reţinut prima instanţă faptul că
nu există constituire de parte civilă în cauză. Deosebit de aceasta, cu ocazia dezbaterilor în fond,
inculpatul a recunoscut în tot pretenţiile civile, declarând că este de acord cu plata lor.
În concluzie, instanţa de control judiciar reţine că se impunea reţinerea calităţii de parte
Primăriei com. M. şi, întrunite fiind condiţiile răspunderii civile delictuale, obligarea inculpatului la
plata contravalorii materialului lemnos în cuantum de 8671,58 lei.
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A susţinut inculpatul că faţă de prevederile art. 8 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b şi alin. 3 cu
raportare la art. 7 alin. 2 din OUG nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţii de evaluare a pagubelor
produse vegetaţiei forestiere din păduri, contravaloarea pagubelor se încasează de către ocolul silvic
care asigură administrarea sau serviciile silvice ale pădurii. Potrivit alin. 2 din aceeaşi ordonanţă,
sumele care ar fi încasate cu titlu de prejudiciu s-ar distribui 50% pentru fondul de conservare şi
regenerare al pădurilor, şi 50 % proprietarului.
Astfel, UAT M., în cazul în care instanţa de control judiciar va aprecia că aceasta are calitate
de parte civilă, ar urma să primească un procent de 50 % din suma cu care susţine că s-a constituit
parte civilă. Cum aceasta nu are asigurate servicii de pază şi administrare, nici pentru cei 50% nu sar fi putut constitui parte civilă.
Curtea, analizând prevederile legale mentionate, alăturat celor din Codul silvic care
recunoaşte dreptul titularului pădurii private la despăgubire, reţine că distribuirea sumelor conform
OUG nr.85/2006 nu poate leza dreptul material al proprietarului de pădure, fiind vorba doar o
chestiune de distribuire şi virare a sumelor, ce se poate realiza ulterior pronunţării unei hotărâri de
acordare a lor, şi nu de respingere a acţiunii civile promovate.
Aşa fiind, curtea, constatând întemeiate apelurile declarate, în conformitate cu prevederile
art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, le va admite.
Va desfiinţa în parte sentinţa penală mai sus menţionată şi, în rejudecare, va proceda în sensul
celor de mai sus.
Inculpatul urmează a executa pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (pentru săvârşirea infracţiunii de
furt de arbori, prev. de art. 109 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008).
În baza art. 91 Cod penal, va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen
de supraveghere de 2 (doi) ani (în loc de 3 ani).
În temeiul art. 93 alin. 2 Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul are
obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune
sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de către Serviciul de
Probaţiune (în loc de programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau
organizate în colaborare cu instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de către Serviciul de
Probaţiune).
În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, stabileşte ca inculpatul să presteze timp de 60 zile (în loc
de 120 de zile) o activitate neremunerată în cadrul Primăriei Comunei M. sau Primăriei Comunei ...
În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, va admite
acţiunea civilă promovată de partea civilă Primăria com.M. şi va obliga inculpatul să plătească
acesteia suma de 8671,58 lei.
Având în vedere soluţia de achitare ce urmează a se pronunţa în cauză, curtea va reduce
cuantumul cheltuielilor judiciare din primă instanţă la plata cărora inculpatul a fost obligat la 50 lei.
Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei decizii.
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5. Bunul asupra căruia inculpatul este coproprietar alături de o altă persoană şi care a fost folosit
de către inculpat la săvârşirea infracţiunii poate face obiectul măsurii de siguranţă a confiscării
speciale prev. de art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal
Rezumat:
Solicitarea inculpatului de înlăturare a măsurii confiscării speciale a autoturismului folosit
la săvârşirea infracţiunii de contrabandă, pe considerentul că bunul nu se află în proprietatea sa
exclusivă, ci este deţinut în codevălmășie cu soţia sa, este neîntemeiată.
Faptul că acest autovehicul ar fi fost dobândit în timpul căsătoriei inculpatului nu justifică
confiscarea în parte prin echivalent bănesc a bunului.
Pe lângă faptul că nu este de competenţa instanţei penale să stabilească dacă prezumţia relativă de
comunitate instituită de norme cu caracter civil operează în cadrul acestui proces penal, și între ce
limite ale patrimoniului comun al soţilor acest bun ar putea fi considerat ca fiind achiziţionat întro ipotetică stare de codevălmășie, se constată că existența proprietății comune sau devălmașe este
doar un impediment temporar în calea executării, astfel cum rezultă din art. 353 din Cod civil.
(Decizia nr. 568 din 21 iulie 2021, dosar nr. 6251/285/2020)

Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 194 din data de 25 martie 2021 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi,
în temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.p.p., a fost condamnat inculpatul Ş.C.V. pentru săvârşirea infracţiunii
de contrabandă în formă agravată, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 combinat cu art. 274 din
Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată si completată de O.U.G. 54/2010, cu
aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b, 76 Cod penal, 396 al. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 ani
şi 6 luni închisoare, parte civilă fiind Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, i-a fost interzis inculpatului ca pedeapsă complementară
dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a
hotărârii.
În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, i-a fost 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.
În baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi sa stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.
În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
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c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existenţă.
În baza art. 93 alin. (2) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, a fost obligat
inculpatul să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de
probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, s-a stabilit ca
inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. Vicovu
de Jos sau Primăriei or. Vicovu de Sus, pe o perioadă de 70 de zile, afară de cazul în care din pricina
stării de sănătate nu poate presta această muncă.
În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, i s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96
Cod penal.
În baza art. 94 Cod penal, s-a dispus ca supravegherea obligaţiilor prev. de art. 93 al. 2 lit.
b şi al. 3 să fie făcută de Serviciul de Probaţiune Suceava.
În baza art. 112 al. 1 lit. f Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpat a cantităţii de
2.098 pachete cu ţigări (1.618 pachete cu ţigarete marca LM roşu, fără timbre fiscale şi 480 pachete
cu ţigarete marca Maxim Slims, fără timbre fiscale), ridicată şi depusă la Camera de Corpuri Delicte
a S.T.P.F. Suceava, conform dovezii de primire seria AAA nr. 0017196.
În baza art. 112 al. 1 lit. b Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpat a autoturismului
marca Audi A4 break, de culoare gri, cu numărul de înmatriculare SV 11 WKF, serie caroserie
WAUZZZ8DZTA325818, indisponibilizat la sediul S.T.P.F. Suceava.
S-a luat act că inculpatul Ș.C.V. a achitat integral prejudiciul civil produs părţii civile Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
În baza art. 274 al. 1 Cod proc. penală, a fost obligat inculpatul să plătească statului suma de
500 lei cheltuieli judiciare.
S-a dispus ca suma de 1.061 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu, conform
delegaţiei nr. 2/2020, să fie avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 787/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava din data de
16 decembrie 2020 a fost trimis în judecată inculpatul Ş.C.V. pentru săvârşirea infracțiunii de
contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 combinat cu art. 274 din Legea
nr.86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată si completată de OUG nr. 54/2010.
În actul de sesizare s-a reţinut în esenţă că, la data de 22.12.2018, fiind în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, în baza unei informaţii de interes operativ, poliţişti de frontieră din cadrul S.T.P.F. Suceava
s-au deplasat pe raza municipiului Rădăuţi, în apropierea gării, vis a vis de depozitul de materiale
de construcţii E.T., în vederea interceptării şi opririi unui autoturism, referitor la care se deţineau
date cu privire la faptul că ar fi utilizat la transportul unei cantităţi de ţigarete de provenienţă extracomunitară.
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În jurul orelor 12.15, în locul menţionat anterior, au fost observate două autoturisme marca Audi,
unul de culoare negru, combi, tip A6, cu numere de înmatriculare indescifrabile datorită faptului că
plăcuţele de înmatriculare erau murdare şi cel de-al doilea, de culoare gri, tip A4, combi, cu numărul
de înmatriculare SV-11-WKF. Conducătorii celor două autoturisme au coborât din acestea, au purtat
o discuţie, după care, au deschis portbagajele autoturismelor, iar conducătorul autoturismului Audi
A6, de culoare negru, a încărcat mai multe sacoşe de culoare gri, având inscripţia „Duty Free", din
autoturismul său, în autoturismul marca Audi A4, de culoare gri, cu numărul de înmatriculare SV11-WKF. După preluarea sacoşelor, conducătorii celor două autoturisme menţionate au purtat o
scurtă discuţie, iar conducătorul autoturismului marca Audi A6, de culoare negru, s-a urcat la volan
şi a demarat în trombă. Conducătorul autoturismului marca Audi A4, de culoare gri, cu numărul de
înmatriculare SV 11 WKF, s-a urcat la volan, după care s-a deplasat în parcarea magazinului Lidl
din municipiul Rădăuţi, interval de timp în care a fost supravegheat permanent.
S-a procedat la interceptarea conducătorului autoturismului marca Audi A4, de culoare gri, cu
numărul de înmatriculare SV-11-WKF, ocazie cu care a fost legitimat, constatându-se că se numeşte
Ş.C.V. În continuare s-a procedat la controlul sumar al autoturismului în cauză, ocazie cu care s-a
constatat faptul că în portbagajul acestuia se află mai multe sacoşe de culoare gri, cu inscripţia „Duty
Free" în interiorul cărora se puteau observa mai multe cartuşe cu ţigări de diferite mărci, de
provenienţă Duty Free, fără documente de provenienţă.
Persoana în cauză şi autoturismul au fost conduse la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Suceava în vederea continuării cercetărilor.
Cu ocazia efectuării examinării criminalistice a autoturismului, în torpedou au fost descoperite
actele autoturismului, respectiv certificat de înmatriculare seria 013836184, cartea de identitate a
vehiculului, asigurare şi rovinietă pe numele Ş.C.V.
Conform adresei emise de Primăria Comunei Vicovu de Jos nr. 174/16.01.2019, s-a reţinut că
autoturismul Audi A4 susmenționat aparține inculpatului Ș.C.V.
S-a procedat la inventarierea cantităţii de ţigări aflată în interiorul autoturismului în cauză şi la
examinarea criminalistică din punct de vedere dactiloscopic a cartuşelor cu ţigări, folosindu-se praf
negru de fum, ocazie cu care nu au fost identificate fragmente de urme papilare. În urma inventarierii
ţigărilor, a rezultat cantitatea de 2.098 pachete cu ţigări, din care 1.618 pachete cu ţigarete marca
LM roşu, fără timbre fiscale şi 480 pachete cu ţigarete marca Maxim Slims, fără timbre fiscale.
Cu ocazia audierii în calitate de suspect şi inculpat, în prezenţa apărătorului ales, avocat Popescu
Bogdan, numitul Ş.C.V. s-a prevalat de dreptul de a nu face nicio declaraţie.
Ulterior, revenind asupra poziției sale procesuale, fiind audiat la data de 22.07.2020 (filele 71-72),
inculpatul Ș.C.V. a recunoscut și regretat săvârșirea faptei, oferind detalii asupra modului de operare
și confirmând situația de fapt expusă mai sus însă fără a identifica persoana de la care a preluat
țigările susmenționate.
De asemenea, inculpatul Ș.C.V. a achitat integral prejudiciul adus bugetului de stat prin
fapta săvârșită, cu chitanță de plată seria CHANV/2012 nr. 0051151 din 31.01.2019 emisă de
unitatea fiscală BVF Dornești.
Întrucât în prezenta cauză nu s-a reușit depistarea și identificarea persoanelor care au oferit efectiv
țigările inculpatului Ș.C.V., s-a dispus disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar şi declinarea
competenţei de soluţionare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, în vederea
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continuării cercetărilor faţă de A.N., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „contrabandă în formă
agravantă", faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 combinat cu art. 274 din Legea nr.86/2006 privind
Codul Vamal al României modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010, faptă constând în aceea
că:
La data de 22.12.2018, persoane neidentificate au deţinut cantitatea de 2.098 pachete cu
ţigări (1.618 pachete cu ţigarete marca LM roşu, fără timbre fiscale şi 480 pachete cu ţigarete marca
Maxim Slims, fără timbre fiscale), cunoscând că acestea provin din contrabandă, cantitate de ţigări
care a fost preluată, deţinută şi transportată de inculpatul Ş.C.V. cu autoturismul marca Audi A4
break, de culoare gri, cu numărul de înmatriculare SV 11 WKF.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 29 decembrie 2020.
Prin încheierea din data de 5 februarie 2021, judecătorul de cameră preliminară de la instanța
de fond a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 787/P/2019 al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Suceava, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a
dispus începerea judecăţii cauzei.
În vederea soluţionării cauzei, instanţa de fond a ţinut seama de declaraţia autentică a
inculpatului, precum şi de întregul material de urmărire penală, aplicând dispoziţiile art. 375, 377
Cod procedură penală, în condiţiile în care inculpatul a recunoscut chiar de la primul termen de
judecată fapta pentru care a fost trimis în judecată şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor
administrate în faza de urmărire penală.
Astfel, instanța de fond a constatat că, faţă de învinuirea ce i-a fost adusă, inculpatul a
recunoscut fapta pentru care a fost trimis în judecată, astfel cum a fost descrisă prin rechizitoriu,
regretând totodată, fapta săvârşită.
S-a arătat că fapta inculpatului a fost probată şi prin procesul verbal de examinare
criminalistică din data de 22.12.2018, fila nr. 8, planşă fotografică cu aspecte de la examinarea
criminalistică, filele nr. 9-14, adresa calcul prejudiciu Direcţia Regională Vamală Iaşi cu numărul
17030/15.01.2017, filele nr. 20-22, adresa nr. 174/16.01.2019 a Primăriei com. Vicovu de Jos cu
privire la bunurile deţinute de inculpatul Ş.C.V., dovadă primire ţigări, fila nr. 26, fişa M
inventariere şi evaluare autovehicul indisponibilizat, fila nr. 28, dovada seria M nr. 182 de primire
autoturism, fila nr. 29, copii după documentele autoturismului, filele nr. 30-38, declaraţie
suspect/inculpat Ş.C.V., fila nr. 40,43, proces verbal din 30.01.2019 desigilare autoturism Audi A4,
fila nr. 52, adresă DRAOV Iași în copie, filele 54-57, chitanță plată prejudiciu seria CHANV/2012
nr. 0051151 din 31.01.2019, fila 58, care se coroborează şi cu declaraţia autentică dată de inculpat.
Din analiza materialului probator, instanţa de fond a constatat la data de 22.12.2018, în jurul
orelor 12:15, inculpatul a preluat de la o persoană neidentificată din zona Gării, din municipiul
Rădăuţi, judeţul Suceava, vis a vis de magazinul de materiale de construcţii E.T. cantitatea de 2.098
pachete cu ţigări (1.618 pachete cu ţigarete marca LM roşu, fără timbre fiscale şi 480 pachete cu
ţigarete marca Maxim Slims, fără timbre fiscale), bunuri ce trebuiau plasate sub un regim vamal,
cunoscând că acestea provin din contrabandă, pe care le-a deţinut şi transportat cu autoturismul
proprietate personală marca Audi A4, cu numărul de înmatriculare SV-11-WKF, fiind urmărit şi
depistat de poliţiştii de frontieră în parcarea magazinului Lidl din municipiul Rădăuţi, prin această
activitate cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 25.719 lei, reprezentând
contravaloarea taxelor vamale, accize şi TVA, fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunii
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de „contrabandă în formă agravată”, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 combinat cu art. 274 din
Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată si completată de O.U.G. 54/2010.
Astfel, conform art. 270 din Legea nr. 86/2006 (1) Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin
orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal,
constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea
unor drepturi.
Conform al. 3 al art. 270 din legea 86/2006, sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se
pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea,
predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal
cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
S-a reţinut de instanța de fond că, în drept, fapta inculpatului de a deţine şi transporta mărfuri
care trebuiau plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt
destinate săvârşirii acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. art. 270 al.3 din
Legea nr. 86/2006.
Sub aspectul laturii obiective, s-a reţinut că elementul material al infracţiunii constă în
acţiunea de a deţine şi transporta mărfuri care trebuiau plasate sub un regim vamal. Inculpatul a
încărcat aceste bunuri în autoturismul său şi a fost oprit pe o arteră de comunicaţie în timp ce le
transporta.
Urmarea imediată a faptei este crearea unui prejudiciu constând în neaplicarea taxelor
vamale, accize şi TVA pentru ţigările transportate în sumă de 25.719 lei, iar legătura de cauzalitate
dintre fapta si prejudiciu a fost dovedită prin probatoriul administrat.
În cauză şi-a găsit aplicare şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, în condiţiile în care infracţiunea
de contrabandă a fost comisă de două persoane, inculpatul preluând pachetele cu ţigări de la altă
persoană.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în
accepţiunea art. 16 al. 3 lit. a Cod penal, întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale şi a consecinţelor
păgubitoare, a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptei.
La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, prima instanţă a avut în vedere criteriile
generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv 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 pena, nivelul
de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
Deşi fapta inculpatului prezintă un grad de pericol social ridicat, având în vedere că acesta
nu a transportat un număr mare de pachete de ţigări provenind din contrabandă, instanţa de fond a
considerat că se justifică reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 75 al. 2 lit. b Cod
penal.
Pentru aceste motive, prima instanţă a condamnat inculpatul la o pedeapsă cu închisoarea,
îndreptată spre minimul prevăzut de lege, cuantum suficient în opinia instanţei pentru atingerea
scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei, în
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cauză instanţa aplicând şi dispoziţiile art. 396 al. 10 Cod procedură penală, art.76 Cod penal, privind
reducerea succesivă cu câte o treime a limitelor de pedeapsă.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, instanţa de fond a interzis inculpatului ca
pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice
şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la
rămânerea definitivă a hotărârii.
În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, instanţa de fond a
interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de
stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei principale.
Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa de fond a considerat
că în cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor pentru a putea dispune suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, pedeapsa aplicată inculpatului fiind de 2 ani şi 6 luni
închisoare, inculpatul nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată,
nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, iar instanţa şi-a format convingerea că scopul pedepsei
poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.
Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 Cod penal, instanţa de fond a dispus suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, conform
dispoziţiilor art. 92 Cod penal.
În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, inculpatul a fost obligat ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existenţă.
În baza art. 93 alin. (2) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul a
fost obligat să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de serviciul de
probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, s-a stabilit că pe parcursul termenului de supraveghere,
inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. Vicovu
de Jos sau Primăriei or. Vicovu de Sus, pe o perioadă de 70 de zile, afară de cazul în care din pricina
stării de sănătate nu poate presta această munca.
În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, i s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96
Cod penal.
În baza art. 112 al. 1 lit. f Cod penal, instanţa de fond a dispus confiscarea de la inculpat a
cantităţii de 2.098 pachete cu ţigări (1.618 pachete cu ţigarete marca LM roşu, fără timbre fiscale şi
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480 pachete cu ţigarete marca Maxim Slims, fără timbre fiscale), ridicată şi depusă la Camera de
Corpuri Delicte a S.T.P.F. Suceava, conform dovezii de primire seria AAA nr. 0017196, acestea
fiind bunuri a căror deţinere este interzisă de lege.
În baza art. 112 al. 1 lit. b Cod penal, instanţa de fond a dispus confiscarea autoturismului
Audi A4 break, de culoare gri, cu numărul de înmatriculare SV 11 WKF, serie caroserie
WAUZZZ8DZTA325818, indisponibilizat la sediul S.T.P.F. Suceava, reținând că autovehiculul a
fost folosit de inculpat la săvârşirea infracţiunii.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, prima instanţă a luat act că inculpatul Ș.C.V. a achitat
integral prejudiciul adus bugetului de stat prin fapta săvârșită, cu chitanța seria CHANV/2012 nr.
0051151 din 31.01.2019 ( fila 58) emisă de unitatea fiscală BVF Dorneşti, partea civilă comunicând
instanţei că nu mai are pretenţii faţă de inculpat.
În baza art. 274 al. 1 Cod proc. penală, instanţa de fond a obligat inculpatul să plătească
statului suma de 500 lei cheltuieli judiciare.
Suma de 1.061 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu, conform delegaţiei nr.
2/2020, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, inculpatul Ş.C.V. criticând-o pentru
nelegalitate, pentru motivele formulate în scris şi susținute oral cu ocazia dezbaterilor în faţa
instanţei de control judiciar de către apărătorul său ales.
În esenţă, inculpatul apelant, prin apărător, a solicitat schimbarea încadrării juridice, cu consecinţa
reindividualizării pedepsei sub aspectul duratei acesteia.
De asemenea, a mai solicitat confiscarea, în parte, prin echivalent a autoturismului indisponibilizat
în cauză, motivat de faptul că este un bun dobândit în timpul căsătoriei.
Examinând legalitatea și temeinicia sentinței penale apelate, atât prin prisma motivelor de apel
invocate de inculpatul Ș.C.V. cât și din oficiu, sub toate aspectele de fapt și de drept ale cauzei,
potrivit dispozițiilor art. 417 alin. 2 Cod de procedură penală și art. 420 alin. 10 Cod de procedură
penală, curtea a reținut următoarele:
Prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea în drept, dând o justă interpretare
mijloacelor de dovadă administrate în faza de urmărire penală.
Inculpatul Ș.C.V. a comis fapta de contrabandă calificată prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art.
274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal (pe care de altfel a recunoscut-o total şi
necondiţionat), în mod nejustificat şi imputabil acestuia, în circumstanţele pe larg expuse în
considerentele sentinţei penale supuse analizei.
Astfel, din actele și lucrările dosarului rezultă, mai presus de orice îndoială rezonabilă, că la data de
22.12.2018, în jurul orelor 12:15, inculpatul Ș.C.V. a preluat de la o persoană rămasă neidentificată
din zona Gării, din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, cantitatea de 2.098 pachete cu ţigări (1.618
pachete cu ţigarete marca LM roşu, fără timbre fiscale şi 480 pachete cu ţigarete marca Maxim
Slims, fără timbre fiscale), bunuri ce trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea
provin din contrabandă, pe care le-a deţinut şi transportat cu autoturismul proprietate personală
marca Audi A4, cu numărul de înmatriculare SV-11-WKF, fiind urmărit şi depistat de poliţiştii de
frontieră în parcarea magazinului Lidl din municipiul Rădăuţi, prin această activitate cauzând un
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prejudiciu bugetului de stat în valoare de 25.719 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale,
accize şi TVA.
În opinia curții, vinovăţia inculpatului este dovedită cu ajutorul mijloacelor de probă
existente la dosarul cauzei.
Constatând că fapta sesizată există, a fost săvârşită de inculpatul Ș.C.V. şi constituie infracţiune, în
sensul art. 15 Cod penal, prima instanţă l-a condamnat pe inculpatul apelant la o pedeapsă cu
închisoarea, individualizată în raport de criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, între limitele
prevăzute de lege pentru infracţiunea de contrabandă calificată reţinută în sarcina sa (limite ce au
fost reduse succesiv cu câte 1/3 ca efect al aplicării dispoziţiilor art. 396 alin.10 Cod procedură
penală, respectiv art. 76 alin. 1 Cod penal, în favoarea inculpatului fiind reținute circumstanțele
atenuante judiciare prev. de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal).
Curtea a reținut că pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată inculpatului se încadrează în
limitele prevăzute de lege pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată prevăzută de art.
270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu reținerea art. 396
alin. (10) C. proc. Pen. și art. 76 alin. 1 Cod penal, în referire la art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, iar în
raport de cantitatea de țigări de contrabandă traficată nu se justifică reducerea acesteia.
În speță, inculpatul Ș.C.V. a invocat, sub un prim aspect, că încadrarea juridică dată faptei pentru
care a fost condamnat de prima instanță este greșită, susținând că în speță nu erau incidente
dispozițiile art. 274 din Legea nr. 86/2006.
Curtea a reținut şi că inculpatul a beneficiat de dispozițiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., în sensul
că și-a însușit situația de fapt reținută prin rechizitoriu.
Din materialul probator administrat în cauză rezultă că infracţiunea prev. de art. 270 alin. 3 din
Legea nr. 86/2006 a fost săvârşită de către „două sau mai multe persoane împreună”, fiind reţinută
participarea la comiterea acesteia a unei persoane rămase neindentificate (cu privire la care organele
de urmarire penala au dispus disjungerea), de la care inculpatul Ș.C.V. a preluat cantitatea de 2.098
pachete cu ţigări (1.618 pachete cu ţigarete marca LM roşu, fără timbre fiscale şi 480 pachete cu
ţigarete marca Maxim Slims, fără timbre fiscale), bunuri ce trebuiau plasate sub un regim vamal,
agravanta fiind aplicabilă independent de modul de participaţie la comiterea infracţiunii, precum şi
de forma şi gradul de vinovăţie al acestora, considerându-se că simpla cooperare a mai multor
persoane este de natură să confere caracter agravat infracţiunii săvârşite, întrucât, prin săvârşirea
infracţiunii în această modalitate, îndrăzneala participanţilor şi gradul de reuşită al activităţii
întreprinse sporesc, aspect ce s-a putut observa şi în prezenta cauză, fiind rezonabil să se presupună
că, în absenţa susţinerii reciproce a celeilalte personae, infracţiunea nu ar fi putut fi comisă în
maniera expusă mai sus.
Prin urmare, critica apelantului Ș.C.V., în sensul că fapta săvârșită nu întrunește elementele
constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006,
ci se încadrează în dispozițiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, este neîntemeiată.
Sub un al doilea aspect, inculpatul apelant Ș.C.V. a criticat măsura confiscării autoturismului,
susținând că acesta nu se află în proprietatea sa exclusivă, ci este deţinut în codevălmășie cu soţia
sa. A solicitat confiscarea, în parte, prin echivalent, a c.val. autoturismului indisponibilizat în cauză,
motivat de faptul că este un bun dobândit în timpul căsătoriei.
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Curtea, referitor la autoturismul Audi A4 break, de culoare gri, cu numărul de înmatriculare SV 11
WKF, serie caroserie WAUZZZ8DZTA325818 ce a fost condus de inculpatul Ș.C.V. şi în care sau aflat la tigările de contrabandă, retine că acesta a fost indisponibilizat la sediul S.P.T.F. Suceava
în vederea cercetărilor, potrivit dovezii aflate la fila 29 d.u.p..
Conform adresei emise de Primăria Comunei Vicovu de Jos nr. 174/16.01.2019 (fila 24 d.u.p.), dar
și a înscrisurilor aflate la filele 30 și urm din dosarul de urmărire penală, autoturismul Audi A4
susmenționat aparține inculpatului Ș.C.V.
Măsura de siguranță a confiscării speciale a mijlocului de transport se dispune, ținându-se seama de
prevederile art. 107 alin. 1 din Codul penal, în măsura în care există o stare de pericol rezultată din
întrebuințarea pe care acesta a primit-o în săvârșirea unei infracțiuni sau din destinația care i s-a dat
mijlocului de transport în scopul comiterii infracțiunii.
În cauză mijlocul de transport a servit efectiv la realizarea laturii obiective a infracțiunii asimilate
infractiunii de contrabandă, inculpatul Ș.C.V. fiind surprins în flagrant în timp ce transporta tigările
de contrabandă cu autoturismul respectiv.
Măsura de siguranţă prevăzută în art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen. (confiscarea bunurilor folosite la
săvârşirea faptei prevăzute de legea penală) intervine, așa cum s-a arătat mai sus, în condiţiile art.
107 C. pen. (dacă există o stare de pericol ce trebuie înlăturată şi pentru preîntâmpinarea săvârşirii
faptelor prevăzute de legea penală).
Deși măsura confiscării bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunii este obligatorie, aceasta nu se
aplică ope legis, instanţa trebuind să asigure un raport rezonabil de proporţionalitate între confiscare,
ca modalitate de asigurare a interesului general şi protecţia dreptului persoanei acuzate de a se folosi
de bunurile sale, pentru a evita să impună o sarcină individuală excesivă.
Din actele aflate la dosar rezultă că autoturismul marca Audi A4 a fost achiziţionat de inculpat în
anul 2014. Potrivit fișei de inventariere și evaluare, acesta a fost fabricat în 1996 iar nr. km
înregistrați la bord este de 357.629 km, valoarea de piaţă a acestuia fiind de aproximativ 6000 lei.
În cauză, curtea a reținut că măsura confiscării nu este vădit disproporţionată faţă de natura şi
gravitatea faptei, fiind necesară pentru preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.
Faptul că acest autovehicul ar fi fost dobândit în timpul căsătoriei inculpatului Ș.C.V. cu T.R., așa
cum s-a motivat în apelul declarat, nu justifică confiscarea în parte prin echivalent bănesc a bunului.
Pe lângă faptul că nu este de competenţa instanţei penale să stabilească dacă prezumţia relativă de
comunitate instituită de norme cu caracter civil operează în cadrul acestui proces penal și între ce
limite ale patrimoniului comun al soţilor acest bun ar putea fi considerat ca fiind achiziţionat într-o
ipotetică stare de codevălmășie, curtea a arătat că existența proprietății comune sau devălmașe este
doar un impediment temporar în calea executării, astfel cum rezultă din art. 353 din Cod civil.
Întrucât sub aspectul criticilor aduse de către inculpatul Ș.C.V., sentinţa primei instanțe este legală
și temeinică, curtea a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpat împotriva sentinței penale
nr.194 din data de 25 martie 2021 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi.
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6. Pedeapsa complementară constând în interzicerea unor drepturi, dispusă printr-o sentinţă de
condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei, se execută şi în perioada în care inculpatul este reţinut sau arestat preventiv pentru o
faptă săvârşită pe durata termenului de supraveghere.
Rezumat:
Este cert că inculpata a început să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.
de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., pe o durată de 2 ani, la data de 28.11.2018, data rămânerii
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei principale, însă problema care se ridică privește executarea pedepsei complementare pe
durata cât inculpata se află sub puterea unor măsuri preventive privative de libertate (reținere,
arestare preventivă) dispuse pentru o nouă infracțiune săvârșită în termenul de supraveghere, întro cauză în care se dispune revocarea acelei suspendări și, drept urmare, cum se determină partea
neexecutată din pedeapsa complementară anterioară, care se adaugă, în caz de recidivă, la
pedeapsa complementară stabilită pentru noua infracțiune, potrivit art. 45 alin. (3) lit. b) din Codul
penal.
În opinia Curții, pedeapsa complementară continuă să curgă, inclusiv pe durata măsurilor
preventive privative de libertate, până la expirarea duratei sale, aceasta întrucât măsurile
preventive privative de libertate nu pot anticipa aplicarea unei pedepse pentru noua infracțiune; nu
există temei pentru ca astfel de măsuri să întrerupă curgerea pedepsei complementare a cărei
executare, pentru infracțiunea anterioară, a început la data rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, conform art. 68
alin. (1) lit. b) din Codul penal; opinia în sens contrar ar conduce la situația absurdă a reluării
exercitării unor drepturi (precum cel de a fi ales, cele părintești, cel de a deține, purta și folosi
arme, etc.), deși aceasta a fost interzisă ca pedeapsă complementară, numai pentru că se presupune
că inculpatul a săvârșit în termenul de supraveghere o nouă infracțiune, în raport cu care este
plasat sub puterea unor măsuri preventive privative de libertate.
(Decizia nr. 574 din 21 iulie 2021, dosar nr. 3292/86/2020)

Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 200 din data de 27 aprilie 2021pronunţată de Tribunalul Suceava, s-au dispus
următoarele:
I.1. În temeiul art. 396 alin. (2) C.pr.pen., a fost condamnată inculpata R.A. - arestată
preventiv, la o pedeapsă de 2 (doi) ani și 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
trafic de influență, prev. de art 291 Cod penal, cu aplic. art. 43 alin. (1) C.p. cu referire la art. 396
alin. (10) din C.p.p.
În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), şi alin. (3) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., art. 68 alin.
3 Cod penal, s-a interzis inculpatei R.A. exercitarea, pe o durata de 2 ani, cu titlu de pedeapsă
complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
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În conformitate cu art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C.p., și art.
65 alin. (3) Cod penal, s-a interzis inculpatei R.A., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul aceloraşi
drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară.
2. În temeiul art. 396 alin. (2) C.pr.pen., a fost condamnată inculpata R.A. - arestată
preventiv, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înșelăciune,
prevăzută de art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 43 alin. 1 Cod penal, cu referire la art.
396 alin. (10) din C.p.p. (persoană vătămată S.C.C.).
În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), şi alin. (3) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., art. 68 alin.
3 Cod penal, s-a interzis inculpatei R.A. exercitarea, pe o durata de 2 ani, cu titlu de pedeapsă
complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În conformitate cu art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C.p., și art.
65 alin. (3) Cod penal, s-a interzis inculpatei R.A., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul aceloraşi
drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară.
3. În temeiul art 396 alin. 6 și art. 16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală, s-a dispus încetarea
procesului penal față de inculpata R.A. cu privire la infracțiunea de înșelăciune, prev de art. 244
alin 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 43 alin. 1 Cod penal (persoană vătămată M.A.I.), întrucât a
intervenit împăcarea părților.
În conformitate cu art. 38 alin. (1) din C.p. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., s-a constatat
că cele două infracţiuni comise de inculpata R.A. se află în stare de concurs real.
Au fost contopite pedepsele aplicate în prezenta cauză inculpatei R.A., în pedeapsa cea mai
grea de 3 (trei) ani închisoare, la care adaugă un spor de 9 (nouă) luni închisoare (o treime din
pedeapsa mai mică), urmând ca în final, inculpata R.A. să execute o pedeapsă de 3 (trei) ani, și 9
(nouă) luni închisoare.
În baza art. 45 alin. (1) Cod penal s-a aplicat inculpatei R.A. pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul
de a fi ales în cadrul autorităţilor 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 (doi) ani, după executarea pedepsei
sau considerarea ca executată a acesteia, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal raportat art. 45 alin. 3 lit. a) s-a aplicat inculpatei R.A.
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 cadrul autorităţilor publice sau în orice alte funcţii publice şi
dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
S-a constatat că inculpata R.A. a comis infracțiunile ce fac obiectul prezentei cauze în stare
de recidivă postcondamnatorie, în termenul de încercare dispus prin Sentința penală nr. 277/2018
pronunțată de Tribunalul Suceava în dos. nr. 2725/86/2018, definitivă prin neapelare.
În baza art. 96 alin. 4 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal 43 alin. 2 Cod penal s-a dispus
revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 1 an, 10 luni și 10 zile
închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 277/2018 pronunțată de Tribunalul Suceava în dos. nr.
2725/86/2018 definitivă prin neapelare, și s-a dispus executarea pedeapsei de 3 (trei) ani, și 9 (nouă)
luni închisoare aplicată inculpatei prin prezenta sentință pe lângă pedeapsa de 1 (un) an, 10 (zece)
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luni și 10 (zece) zile, inculpata R.A. având de executat pedeapsa finală de 5 (cinci) ani, 7 (șapte)
luni și 10 (zece) zile.
În baza art. 45 alin. 3 lit. b Cod penal s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen.: 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 4 ani după executarea pedepsei sau considerarea ca executată a acesteia, în condiţiile
art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În baza art. 45 alin. 5 C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen.: 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. 72 şi art. 73 alin. 1 teza a II-a Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatei
R.A., durata reţinerii din 25.05.2016 (dispusă în dos. nr. 2725/86/2018), precum și durata reținerii
şi arestării preventive începând de la data de 25.08.2020 până la zi (dispuse în prezentul dosar).
În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, a fost menţinută măsura arestării preventive luată faţă
de inculpata R.A., prin încheierea camerei de consiliu nr. 76/26.08.2020, pronunţată de judecătorul
de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava în dosarul nr. 2621/86/2020, rămasă
definitivă prin încheierea camerei de consiliu nr. 44/28.08.2020 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi
de la nivelul Curţii de Apel Suceava.
II. 1. În temeiul art. 396 alin. (2) C.pr.pen., a fost condamnat inculpatul P.G.C., la o pedeapsă de 1
(un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de influență,
prev. de art. 48 rap. la art. 291 CP, cu referire la art. 396 alin. (10) din C.p.p.
În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), şi alin. (3) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., s-a interzis
inculpatului P.G.C. exercitarea, pe o durată de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a
următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În conformitate cu art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C.p., și art.
65 alin. (3) Cod penal, s-a interzis inculpatului P.G.C., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul
aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară.
2. În temeiul art. 396 alin. (2) C.pr.pen., a fost condamnat inculpatul P.G.C., la o pedeapsă de 2 (doi)
ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 rap. la
art. 244 alin 1,2 CP (persoană vătămată S.C.C.).
În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), şi alin. (3) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., s-a interzis
inculpatului P.G.C. exercitarea, pe o durată de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a
următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În conformitate cu art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C.p., și art.
65 alin. (3) Cod penal, s-a interzis inculpatului P.G.C., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul
aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară.
3. În temeiul art. 396 alin. 6 și art. 16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală, s-a dispus încetarea
procesului penal față de inculpatul P.G.C. cu privire la infracțiunea de complicitate la înșelăciune,
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prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin 1, 2 CP (persoană vătămată M.A.I.), întrucât a intervenit
împăcarea părților.
În conformitate cu art. 38 alin. (1) din C.p. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., s-a constatat că
cele două infracţiuni comise de inculpatul P.G.C. se află în stare de concurs real.
Au fost contopite pedepsele aplicate în prezenta cauză inculpatului P.G.C., în pedeapsa cea
mai grea de 2 (doi) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 6 (şase) luni închisoare (o treime
din pedeapsa mai mică), urmând ca în final, inculpatul P.G.C. să execute o pedeapsă de 2 (doi) ani
şi 6 (şase) luni închisoare, pedeapsă ce urmează a fi executată în regim de detenţie.
În baza art. 45 alin. (1) Cod penal s-a aplicat inculpatului P.G.C. pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul
de a fi ales în cadrul autorităţilor publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau
considerarea ca executată a acesteia, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal raportat art. 45 alin. 3 lit. a) s-a aplicat inculpatului P.G.C.
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 cadrul autorităţilor publice sau în orice alte funcţii publice şi
dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., a fost menţinută măsura asiguratorie a sechestrului
asigurator luat de procuror asupra sumei de 700 lei formată din 14 bancnote de 50 lei aparținând
inculpatei R.A. (conform recipisei de depunere de la filele 222-223 dos u.p. vol.2).
În temeiul art. 291 alin. 2 Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpaţii R.A. şi P.G.C. a
sumei de 800 euro, sumă ce a făcut obiectul infracţiunii de trafic de influenţă.
În baza art. 19 Cod procedură penală, art. 404 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 1349, 1357 şi
1453 Cod civil, a fost admisă acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C.C. şi obligă inculpaţii,
în solidar, la plata către S.C.C. a sumei de 1.750 euro cu titlu de despăgubiri.
S-a dispus disjungerea acţiunii penale privind pe inculpata P.E.L., trimiterea acesteia Serviciului
Registratură din cadrul Tribunalului Suceava, în vederea formării unui nou dosar privind pe susnumita, ce a fost repartizat aceluiaşi complet de judecată – C 8F, conform art. 111 alin. 4 din
Hotărârea nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor
judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, au fost obligaţi inculpaţii R.A. şi P.G.C.
la plata către la plata către stat a cheltuielilor judiciare în cuantum de câte 1.500 lei fiecare (din care
suma de 700 lei/inculpat reprezentând cheltuieli din cursul urmăririi penale).
În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d Cod proc.pen. a fost obligată persoana vătămată M.A.I. la plata
cheltuielilor judiciare în cuantum de 500 lei.
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 411/P/2020 din 16.10.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, s-a
dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
1. R.A., în stare de recidivă post-condamnatorie, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic
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de influență, prev. de art. 291 CP cu aplicarea art. 43 alin 1 CP, înșelăciune, prev. de art. 244 alin
1,2 CP cu aplicarea art. 43 alin 1 CP (persoană vătămată M.I.A.) și înșelăciune, prev. de art. 244
alin 1,2 CP cu aplicarea art. 43 alin 1 CP (persoană vătămată S.C.C.), toate cu aplicarea art. 38 alin
1 CP, constând în aceea că:
- în intervalul 03.04.2020-07.04.2020, după ce în prealabil și-a creat și configurat mai multe
conturi false în cadrul aplicației de socializare ”Facebook”, care să confere aparența unor persoane
reale, pretinzând că se numește ”S.A.I.” sau ”Alex”, că este bărbat și lucrător de poliție în cadrul
Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava respectiv pretinzând că se numește „Andreea” și este
lucrătoare de poliție în cadrul aceleiași structuri de poliție, colegă cu ”Alex” care ”vorbise cu ea”
despre permisul numitei M.A.I., a pretins, prin intermediul mai multor conversaţii telefonice şi în
mediul virtual, în cadrul aplicaţiilor Facebook şi Whatsapp, respectiv în consecință a primit, de la
numita M.A.I., din sat/com. Stulpicani, jud. Suceava, suma de 800 euro, în schimbul exercitării
influenţei lui ”S.A.I.” pe lângă unul sau mai mulţi lucrători de poliţie din cadrul Serviciului Rutier
- IPJ Suceava pentru a-i determina pe aceştia să restituie permisul auto numitei M.A.I., actul fiind
ridicat şi suspendat din luna decembrie 2019 în urma unui accident rutier, sumă remisă efectiv în
două tranșe, în datele de 06.04.2020 și 07.04.2020, pe raza com. Stulpicani jud. Suceava și în orașul
Gura Humorului, jud, Suceava, prin intermediul tatălui numitei M.I.A. Ancuța, care acționând fără
vinovăție și fără a ști scopul real în care erau remiși, a înmânat banii inculpatului P.G.C., acesta din
urmă acționând în calitate de complice și care mai departe a dat banii inculpatei R.A.;
- în intervalul 08.04.2020-09.04.2020, profitând de contextul creat cu promisiunea
exercitării influenței pentru restituirea permisului auto persoanei vătămate M.I.A., aceasta așteptând
materializarea demersului respectiv, după ce în prealabil și-a creat și configurat mai multe conturi
false în cadrul aplicației de socializare ”Facebook”, care să confere aparența unor persoane reale,
pretinzând că se numește ”S.A.I.” sau ”Alex”, că este bărbat și lucrător de poliție în cadrul
Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava, i-a solicitat persoanei vătămate M.I.A., din sat/com.
Stulpicani, jud. Suceava, fără a avea vreodată intenția de a-i restitui, suma de 3000 lei cu titlu de
împrumut, spunându-i acesteia, în mod fals și mincinos, în cadrul mai multor conversații, că are
nevoie urgentă de acești bani pentru că mama sa s-ar fi aflat în stare gravă și ar fi necesitat urgent o
intervenție medicală costisitoare, la inimă, care urma să fie efectuată în mun. Cluj, precizând că îi
va restitui banii de îndată și utilizând , în scopul întăririi aparenței mincinoase create, un alt cont de
pe aplicația Facebook cu numele ”C.C.”, de pe care a abordat persoana vătămată pretinzând că este
o prietenă a lui ”Alex” și că și ea caută bani pentru ”a-l ajuta” în vederea efectuării operației mamei
sale, îndemnând-o să „îl ajute dacă are posibilitatea”, iar ca urmare a acestor manopere dolozive,
persoana vătămată M.I.A. a remis, prin intermediul tatălui ei, M.C.N., suma de 3000 lei, inculpatei
R.A., în data de 09.04.2020, la domiciliul acestuia din com. Stulpicani, jud. Suceava, banii fiind
inițial preluați de la M.C.N. de către inculpatul P.G.C., care o însoțea pe inculpata R.A., acționând
ca și complice, în final inculpata R.A. refuzând să restituie suma susmenționată și cauzând astfel o
pagubă persoanei vătămate M.I.A.;
- în intervalul 15.03.2020 – 07.04.2020, cu complicitatea inculpatei P.E.L., care i-a oferit
informații despre persoana vătămată S.C.C. și i-a făcut legătura cu ea, facilitând abordarea ei, a
pretins că se numește ”S.A.I.” sau ”Alex”, că este bărbat și lucrător de poliție în cadrul Serviciului
Rutier din cadrul IPJ Suceava și a abordat-o, inițial prin intermediul aplicației Facebook, pe persoana
vătămată S.C.C. din com. Ostra, jud. Suceava, spunându-i în mod fals și mincinos că vrea să o ajute
financiar pentru a ameliora starea de sănătate a bebelușului său în vârstă de două luni, grav bolnav
și a facilita efectuarea unor intervenții medicale în cadrul unei clinici private specializate din orașul
Viena, Austria, întărind apoi această aparență prin prezentarea unei false adeverințe de ”atestare
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juridică polițist”, apoi abordarea persoanei vătămate de pe un alt cont din aplicația Facebook cu
numele ”C.C.”, pretinzând a fi mama lui ”Alex” și că va face tot posibilul să o ajute respectiv prin
simularea și prezentarea unor conversații pe aplicația Whatsapp cu un pretins medic numit ”Mihai”
ori a unui polițist numit ”Luci”, persoane fictive, care ar fi avut menirea să faciliteze efectuarea
intervențiilor medicale asupra bebelușului persoanei vătămate, a solicitat, fără a avea intenția de ai restitui, respectiv primit, de la persoana vătămată astfel indusă în eroare, suma de 2000 lei, remisă
efectiv prin transfer bancar în data de 16.03.2020, iar după ce i-a câștigat încrederea, inclusiv în
cadrul unei întâlniri fizice cu ajutorul inculpatului P.G.C., care pretindea a fi ”unchiul lui Alex”, în
urma mai multor conversații, a sedus persoana vătămată din punct de vedere sentimental, menținând
aparența identității false de bărbat ”S.A.I.” inclusiv datorită fizionomiei evidente masculine,
promițându-i că vrea să aibă o relație cu ea și că vrea să o ajute să își crească bebelușul, persoana
vătămată crezând aceste aspecte și fiind în așteptarea concretizării demersurilor medicale promise
anterior, solicitându-i mai apoi, fără a avea intenția de a-i restitui și primind efectiv, direct de la
aceasta, în numerar, sumele de 1000 euro și 3000 lei, în intervalul 17.03.2020-07.04.2020, prima
sumă sub pretextul fals de contravaloare pentru intervenția medicală necesară copilului iar a doua
sumă cu titlu de împrumut, sub pretextul fals și mincinos al achitării avansului la un apartament,
pretins contractat în mun. Bistrița, unde acestea ar fi urmat să locuiască alături de copil, cauzându-i
astfel, prin manoperele dolozive expuse, o pagubă persoanei vătămate S.C.C. în cuantum de 5000
lei și 1000 de euro, din care i-au fost restituite ulterior, doar după izbucnirea unui scandal mediatic
ca urmare a formulării unor plângeri, sumele de 2000 lei prin transfer bancar și 500 lei și 50 euro în
numerar prin intermediul inculpatului P.G.C., care a acționat în calitate de complice.
2. P.E.L., minoră în vârstă de 17 ani la data săvârșirii faptei, în prezent majoră, pentru săvârșirea
infracțiunii de complicitate la înșelăciune (persoană vătămată S.C.C.), prev. de art. 48 rap. la art.
244 alin 1,2 CP cu aplic. art 113 alin 3 CP, constând în aceea că, fiind concubina inculpatei R.A. și
cunoscând în mod evident adevărata identitate a acesteia, în intervalul 01-15 martie 2020, în baza
unei înțelegeri prealabile cu aceasta, i-a indicat-o pe persoana vătămată S.C.C. ca fiind o persoană
vulnerabilă, care are un bebeluș cu mari probleme de sănătate și dispunând de resurse financiare,
întrucât se cunoșteau personal, fiind vecine în com. Ostra, jud. Suceava, și a facilitat abordarea
persoanei vătămate prin inducerea acesteia în eroare cu privire la adevărata identitate a inculpatei
R.A., spunându-i persoanei vătămate că ”are un prieten în poliție”, numit ”S.A.I.”, care vrea să o
ajute cu bani legat de problemele de sănătate ale bebelușului ei grav bolnav, în vârstă de două luni
la acel moment, știind de la bun început că persoana vătămată S.C.C. va fi astfel abordată de către
inculpata R.A. sub identitatea falsă menționată, pentru a fi indusă în eroare, în vederea obținerii de
la aceasta a unor sume de bani în mod fraudulos și cauzării unei pagube, fapt ce s-a și produs
ulterior, în intervalul 15.03.2020-07.04.2020, prin înșelarea persoanei vătămate de către inculpata
R.A. cu sumele de 5000 RON și 1000 EURO.
3. P.G.C., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la trafic de influență, prev. de
art. 48 rap. la art. 291 CP, complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin 1,2 CP
(persoană vătămată M.I.A.), complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin 1,2 CP
(persoană vătămată S.C.C.), toate cu aplicarea art. 38 alin 1 CP., constând în aceea că:
- având cunoștință de faptul că inculpata R.A., atribuindu-și identitatea falsă de bărbat și lucrător de
poliție numit ”S.A.I.sau Alex” urmează să primească niște sume de bani de la numitul M.C.N. ca
urmare a promisiunii inculpatei către fiica acestuia, M.I.A., de a o ajuta în schimbul banilor prin
intervenția asupra unor lucrători de poliție din cadrul IPJ Suceava, pentru ca aceasta din urmă să își
recupereze permisul auto, inculpata R.A. comunicându-i numitei M.I.A. că îl va trimite pe ”unchiul
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său, Cristi” să ridice banii, alături de numărul de telefon al acestuia, în data de 06.04.2020, a oferit
sprijin și ajutor în acest sens inculpatei R.A., materializat prin aceea că a preluat-o și însoțit-o pe
inculpata R.A., la volanul unui auto marca Renault, proprietate personală, de culoare gri,
deplasându-se în com. Stulpicani, și pretinzând în mod fals că este ”Cristi, unchiul lui Alex”, pentru
a întări aparența falsă creată de inculpata R.A., unde s-au întâlnit, la intrarea în centrul comunei, la
”bifurcație”, cu numitul M.C.N. de la care a primit suma de 1500 lei, pe care a remis-o apoi
inculpatei R.A., respectiv la data de 07.04.2020 s-a întâlnit în același scop cu numitul M.C.N.în
orașul Gura Humorului, în parcarea de la ”Casa Afacerilor” de la care a primit suma de 490 euro,
pe care ulterior a remis-o inculpatei R.A., știind la momentul primirii lor că aceste sume reprezentau
contravaloarea unei conduite ilegale promise de inculpata R.A. numitei M.I.A., anume aceea de a
interveni pe lângă lucrători de poliție din cadrul IPJ Suceava pentru ca ultima să își recupereze
permisul auto;
- având cunoștință despre faptul că inculpata R.A., atribuindu-și identitatea falsă de bărbat și lucrător
de poliție numit ”S.A.I. sau Alex” urma să primească niște sume de bani, în mod faudulos, de la
persoana vătămată M.A.I., prin intermediul tatălui acesteia, numitul M.C.N., ca urmare a inducerii
în eroare a fiicei acestuia, sub pretextul fals și mincinos al obținerii unui împrumut destinat plății
unei pretinse intervenții chirurgicale pentru mama lui ”S.A.I. sau Alex”, la data de 09.04.2020 a
oferit sprijin și ajutor în acest sens inculpatei R.A., materializat prin aceea că a preluat-o și însoțito pe inculpata R.A., la volanul unui auto marca Renault, proprietate personală, de culoare gri,
deplasându-se în com. Stulpicani la domiciliul numitului M.C.N., și pretinzând în mod fals că este
”Cristi, unchiul lui Alex” precum și că el este cunoscut în poliție și astfel a putut trece în mod facil
de filtrele instituite cu ocazia carantinei, pentru a întări aparența falsă creată de inculpata R.A., a
primit cu acea ocazie suma de 3000 RON de la numitul M.C.N., cunoscând la momentul primirii
sumei că aceasta provine din inducerea în eroare, în mod intenționat, a fiicei ultimului de către
inculpata R.A., căreia i-a remis apoi suma de bani susmenționată, astfel producându-se păgubirea
persoanei vătămate;
- având cunoștință despre faptul că inculpata R.A., atribuindu-și identitatea falsă de bărbat și lucrător
de poliție numit ”S.A.I. sau Alex” urma să primească niște sume de bani, în mod fraudulos, de la
persoana vătămată S.C.C., sub pretextul fals de contravaloare pentru intervenția medicală necesară
copilului, grav bolnav, al acesteia din urmă, la o dată cuprinsă între 16.03.2020-07.04.2020 a oferit
sprijin și ajutor în acest sens inculpatei R.A., materializat prin aceea că a preluat-o și însoțit-o pe
inculpata R.A., la volanul unui auto marca Renault, proprietate personală, de culoare gri,
deplasându-se în com. Târlișua, jud. Bistrița Năsăud, lângă școala din comună, unde s-au întâlnit cu
persoana vătămată S.C.C., pretinzând în mod fals că este ”Cristi, unchiul lui Alex” pentru a întări
aparența de realitate a identității false asumate de inculpată, unde a stat de vorbă cu fratele minor al
persoanei vătămate cât timp persoana vătămată a remis suma de 1000 euro inculpatei R.A.,
producându-se astfel păgubirea persoanei vătămate iar ulterior, după izbucnirea unui scandal
mediatic ca urmare a unor plângeri formulate de persoana vătămată, s-a deplasat la datele de
09.04.2020 și 10.04.2020 în com. Ostra, jud. Suceava, unde persoana vătămată se mutase între timp,
și i-a restituit din partea inculpatei R.A. sumele de 500 lei și 50 de euro, pentru a o determina să își
retragă plângerile formulate
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 16.10.2020, sub nr. 3292/86/2020.
Prin încheierea din data de 09.12.2020, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară de la
instanța de fond, în temeiul art. 346 alin.1 C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu
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rechizitoriul nr. 411/P/2020 din 16.10.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, privind
pe inculpaţii R.A., P.E.L. şi P.G.C., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală, dispunându-se începerea judecăţii cauzei.
Măsura preventivă a arestului preventiv sub incidenţa căreia se află inculpata R.A. a fost menţinută
succesiv prin încheierile de şedinţă pronunţate în dosarele nr. 3292/86/2020/a1.1, nr.
3292/86/2020/a1.2, nr. 3292/86/2020/a1.3, nr. 3292/86/2020/a2 ţi nr. 3292/86/2020/a3 ale
Tribunalului Suceava
Înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpații R.A. și P.G.C. au arătat că recunosc în
totalitate infracţiunile reţinute în sarcina lor, solicitând să fie judecați în procedura simplificată a
recunoașterii învinuirii, cererile lor fiind încuviințate de instanța de fond.
Referitor la inculpata P.E.L., având în vedere solicitarea acesteia de aplicare a procedurii de drept
comun, instanţa de fond a dispus disjungerea acțiunii penale în ceea ce o priveşte pe aceasta.
Analizând actele si lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi al
cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Cu privire la infracţiunea de înșelăciune, săvârșită de inculpata R.A., prev. de art. 244 alin. 1, 2 CP
cu aplicarea art. 43 alin. 1 CP (persoană vătămată M.I.A.), s-a reţinut că, anterior citirii actului de
sesizare a instanţei (în conformitate cu art. 159 alin. (3) din C.p.), persoana vătămată a depus o
declarație autentică prin care a declarat că se împacă cu inculpata R.A., inculpata arătând la rândul
său în fața instanței că se împacă cu persoana vătămată M.I.A..
În baza celor declarate de către inculpată şi persoana vătămată atât oral în faţa instanţei (de către
inculpată) cât și prin declarație autentică (de către persoana vătămată), instanța de fond a constatat
că împăcarea este expresă, totală, necondiţionată şi definitivă şi că produce efecte cu privire la
persoanele între care a intervenit, conform art. 159 alin. (3) din c.p.. Astfel, având în vedere
dispoziţiile art. 159 alin. (2) din C.p. care statuează că împăcarea înlătură acţiunea penală şi stinge
acţiunea civilă, văzând şi dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. g) din C.p.p., în baza art. 396 alin. (1), (6)
din C.p.p., instanța de fond a dispus încetarea procesului penal față de inculpata R.A. cu privire la
infracțiunea de înșelăciune, prev de art. 244 alin 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 43 alin. 1 Cod
penal (persoană vătămată M.A.I.), întrucât a intervenit împăcarea părților.
În continuare instanța de fond a reținut următoarele:
În fapt, la data de 04.05.2020, lucrătorii Poliţiei oraşului Frasin, au fost sesizaţi prin plângere de
către numita M.A.I., plângere din care au rezultat următoarele:
Numita M.A.I. lucrează în Germania, iar în cursul lunii decembrie 2019 pe perioada concediului în
România, a fost implicată într-un accident rutier, în urma căruia i-a fost reţinut permisul de
conducere. După plecarea în Germania susnumita nu a mai primit detalii cu privire la situaţia
dosarului întocmit cu această ocazie, fapt pentru care susţine că a încercat să ia legătura telefonic cu
lucrătorii din cadrul Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Suceava, dar nu a reuşit.
Întrucât permisul îi era necesar pentru deplasarea la locul de muncă, numita M.A.I. a încercat să ia
legătura cu cineva din cadrul poliţiei rutiere. Astfel, având la prieteni pe reţeaua de socializare
Facebook contul denumit „S.A.I.” (înregistrat în agenda persoanei vătămate cu numele specific
aplicaţiei Whatsapp „Alexandru Poliţai”), în al cărui cont de Facebook figura şi informaţia că ar
lucra la Serviciul Rutier IPJ Suceava, la data de 03.04.2020, persoana vătămată M.A.I. i-a trimis un
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mesaj şi a întrebat persoana care utiliza contul dacă lucrează la poliţia rutieră, iar aceasta i-a răspuns
afirmativ, confirmând implicit că s-ar numi „S.A.I.” şi întrebând-o ce probleme are. Conversaţia a
continuat cu relatarea situaţiei despre accidentul în care a fost implicată, iar persoana ce utiliza
contul de Facebook „S.A.I.” s-a exprimat că „multe se rezolvă la noi, doar cu pile şi puţine se fac
pe dreptate" şi i-a sugerat ca discuţiile viitoare să se realizeze pe WhatsApp, punându-i la dispoziţie
numărul său de telefon.
Discuţiile au continuat prin mesaje, persoana vătămată trimiţându-i o poză cu dovada de reţinere a
permisului auto. Persoana ce utiliza contul de Facebook „S.A.I.” i-a spus că o poate ajuta să obţină
din nou permisul de conducere, urmând să obţină detalii despre dosar de la o colegă de-a lui, pe
nume “Andreea”, ce lucrează la birouri, care i-ar pune la dispoziţie informaţiile de care are nevoie.
Astfel, persoana ce utiliza contul de Facebook „S.A.I.” i-a dat numărul de telefon al “Andreei”
(0752...) pentru a-i detalia ce documente sunt necesare şi de asemenea i-a mai solicitat să nu ia
legătura cu poliţistul de caz „Albu” (al cărui nume figura pe dovada de reţinere ca fiind lucrătorul
de caz) că nu trebuie să ştie deoarece „este o mare mâncărime între ei”.
Persoana vătămată M.A.I. a mai arătat că a discutat cu “Andreea”, care a asigurat-o că problema ei
se rezolvă, adică dosarul se încheie iar permisul o să-l primească, însă trebuie să achite suma de 800
euro, pentru a-i remite unui şef din poliţie în vederea rezolvării restituirii permisului de conducere.
Totodată persoana ce utiliza contul de Facebook „S.A.I.” i-a propus persoanei vătămate să nu
vorbească despre permis prin mesaje, ci să reiasă că îi „împrumută" o sumă de bani.
Astfel la data de 04.04.2020, persoana ce utiliza contul de Facebook „S.A.I.” i-a pus la dispoziţie,
persoanei vătămate M.A.I., un cont bancar deschis la BRD pe numele “F.C.L.”, în care să vireze
suma de 850 euro (“ca să fie şeful mulţumit”). Întrucât în ziua respectivă, persoana vătămată a
efectuat şi alte tranzacţii, având limita de plată, nu a putut efectua viramentul, motiv pentru care
după câteva zile a transferat banii tatălui ei, M.C.N., care la rândul său a înmânat suma de 800 euro,
unui alt intermediar, pe nume “P.C.”, (pretins a fi fratele numitei “F.C.L.”), trimis de către persoana
ce utiliza contul de Facebook „S.A.I.”.
La data de 07.04.2020, persoana ce utiliza contul de Facebook „S.A.I.” i-a trimis mesaj persoanei
vătămate şi i-a confirmat faptul că “Cristina”, justificând imediat o confuzie de moment cu numele
„Andreea”, i-a trimis permisul printr-un cumătru de-al ei, fiind pus într-un plic.
La data de 07.04.2020 persoana vătămată M.A.I. a fost din nou abordată prin mesaj de către „S.A.I.”,
care a rugat-o să îi împrumute suma de 3000 lei deoarece mama sa a fost transportată cu ambulanţa
la spital şi are nevoie urgentă de o operaţie care ar costa 9700 lei.
Fiind convinsă şi de afirmaţiile „Andreei”, persoana vătămată a fost de acord, a discutat cu tatăl ei,
care a făcut rost de 3000 lei, sumă de bani ce a fost înmânată numiţilor „Alex” şi „Cristi”,
intermediari în operaţiunea de remitere a banilor, care s-au deplasat la locuinţa persoanei vătămate.
Persoana vătămată M.A.I., spre sfârşitul lunii aprilie, după ce a observat că persoana ce utiliza contul
de Facebook „S.A.I.” amână în mod repetat returnarea împrumutului, faptul că nu a mai primit
permisul de conducere şi respectiv corelând informaţiile cu alte ştiri de pe internet, şi-a dat seama
că a fost, cel mai probabil, înşelată de numiţii „S.A.I. (Alex)”, R.A. şi ceilalţi intermediari, F.C.L.
şi P.C.
De asemenea, la data de 04.05.2020, lucrătorii Poliţiei oraşului Gura Humorului, au fost sesizaţi
prin plângere de către numita S.C.C., domiciliată în comuna Ostra, judeţul Suceava, cu privire
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la faptul că în urmă cu două luni, numita R.A. a contactat-o pe reţeaua de socializare Facebook,
recomandându-se drept poliţist şi i-a promis că o ajută să îşi ducă copilul în vârstă de 3 luni, bolnav,
la operaţie în străinătate, folosindu-se de relaţiile sale, contra unei sume de bani. Persoana vătămată
i-a dat în 4 tranșe suma de bani solicitată, adică 2300 euro, din care a recuperat suma de 400 euro.
Din plângerea persoanei vătămate, au rezultat următoarele:
Persoana vătămată S.C.C. locuieşte în comuna Ostra, jud. Suceava şi era mama unui băieţel de 3
luni, bolnav, având o malformaţie la inimă, care ulterior a decedat. În luna martie 2020, persoana
vătămată a fost contactată de P.E.L., din aceeaşi localitate, care i-a spus că are un prieten în poliţie,
care vrea să o ajute cu o sumă de bani pentru copilul său bolnav. S.C.C. a refuzat inițial ajutorul
financiar aşa că în continuare i-a propus să o ajute cu documentaţia necesară întocmirii dosarului
pentru casa de asigurări în vederea decontării operaţiilor necesare bebeluşului.
Drept urmare, inculpata R.A. a contactat-o pe reţeaua de socializare Facebook pe persoana vătămată
S.C.C., recomandându-se drept poliţist pe nume „S.A.I.”, promiţându-i că o ajută să ducă bebeluşul
la operaţie în străinătate, prin intermediul cunoştinţelor sale din mun. Suceava, contra unei sume de
bani. Persoana vătămată, S.C.C. i-a dat în 4 tranșe suma de 2300 euro numitei R.A., respectiv o
parte din bani i-a virat în contul mamei numitei R.A., F.C.L., iar după restul sumei a mers personal
un bărbat pe nume „Cristian”, recomandându-se ca fiind unchiul lui „Alex” (identitatea de polițist
și bărbat asumată de A.R.) împreună cu inculpata R. Ulterior persoana vătămată a recuperat de la
persoana în contul căreia virase banii suma de 400 euro. Întrucât a trecut ceva timp şi nu primise
încă niciun dosar, persoana vătămată şi-a dat seama că a fost înşelată de R.A. şi a apelat la un site
de ştiri, „Monitorul de Suceava", unde a relatat cele întâmplate. După ce a fost publicat articolul de
către site-ul de ştiri „Monitorul de Suceava", persoana vătămată, S.C.C., a fost contactată de mai
multe persoane, care i-au spus că au fost şi ele la rândul lor înşelate de către aceleaşi persoane.
Fiind audiată, persoana vătămată M.A.I. a arătat că lucrează de mai mulți ani, în Germania, la un
fast-food McDonald’s, iar în perioada sărbătorilor de iarnă 2019/2020 a revenit în țară, în concediu.
La data de 27.12.2019, în timp ce se deplasa în or. Gura Humorului, la volanul unui autoturism
aparținând tatălui său, a accidentat un bărbat care traversa strada regulamentar, acesta fiind rănit
ușor. Victima a fost transportată la spital, iar ei i s-a întocmit dosar penal la Poliția or. Gura
Humorului, de către un polițist, pe nume „Albu”, fără a putea da alte detalii. M.A.I. a relatat că
polițistul menționat i-a reținut permisul de conducere, ca urmare a accidentului rutier produs, iar
până la întoarcerea ei în Germania (ianuarie 2020) cercetările nu fuseseră finalizate.
Întrucât în Germania face naveta zilnic cu mașina, la/de la locul de muncă și avea nevoie de permisul
de conducere, a hotărât să caute pe cineva care să o ajute, în sensul de a se interesa care sunt
demersurile ce trebuie realizate pentru redobândirea dreptului de a conduce, în condițiile în care
victima accidentului nu avea nicio pretenție civilă sau penală, întrucât ea îi plătise spitalizarea și
celelalte cheltuieli medicale. Astfel, și-a amintit că în lista prietenilor săi de pe Facebook, se află un
utilizator, cu numele „S.A.I.”, la „status”-ul (rubrica) căruia era menționat că lucrează în cadrul
Poliției Române. Începând cu data de 03.04.2020, l-a contactat pe acesta, inițial prin aplicația
Messenger, întrebându-l dacă este polițist. În urma confirmării din partea acestuia, l-a rugat să o
ajute să-și recupereze permisul de conducere.
„S.A.I.” i-a cerut detalii iar persoana vătămată M.A.I. i-a povestit detaliat ce a pățit, apoi au stabilit
să continue comunicarea pe aplicația „WhatsApp”, presupusul polițist dându-i numărul de telefon
la care să comunice, respectiv 0722... . În continuare, cei doi au purtat numeroase discuții (depuse
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la dosar sub formă de capturi de ecran, filele 188-456 vol I) doar prin mesaje schimbate pe
WhatsApp, la solicitarea expresă a lui „S.A.I.”, care a invocat tot timpul pretextul că nu poate
conversa prin voce, fiind la serviciu, în patrulă cu alți colegi.
În cadrul mesajelor schimbate, „S.A.I.” i-a spus că are o colegă (inițial spunându-i că o cheamă
„Andreea”, dar după câteva zile i-a spus că o cheamă „Cristina”) care lucrează la poliția rutieră
Suceava, la birouri și care ar putea să o ajute, în sensul că l-ar putea aborda pe șeful acestei structuri
(fără a nominaliza persoana), iar în schimbul unei sume de bani, l-ar putea determina pe acesta să îi
restituie permisul.
Persoana vătămată M.A.I. a fost de acord cu acest lucru, iar în zilele următoare au continuat
schimburile de mesaje, „S.A.I.” spunându-i că suma necesară pentru a fi dată șefului poliției rutiere
este de 800 euro. Totodată, i-a spus lui M.A.I. să o contacteze, tot prin mesaje, pe colega sa,
„Andreea”/„Cristina”, la numărul de telefon 0752..., sau prin „Messenger”, pe contul de utilizator
„C.C.”.
M.A.I. a purtat mai multe discuții telefonice cu o persoană de sex feminin, care i-a spus că este
colega lui „S.A.I.” (extrase depuse la dosar). „Andreea”/„Cristina” a asigurat-o că problema ei cu
permisul de conducere se poate rezolva, adică dosarul penal poate fi finalizat favorabil, iar permisul
de conducere poate fi restituit, însă „șeful” poate face acest lucru pentru suma de 800 euro,
menționând că lucrurile trebuie să decurgă rapid, întrucât acel șef urmează să plece în concediu de
odihnă.
Ulterior, M.A.I. a purtat conversații cu „Andreea”/„Cristina” și prin mesaje scrise, prin intermediul
aplicației „Messenger” (extrase depuse la dosar).
În continuarea discuțiilor purtate, prin mesaje, cu „S.A.I.”, acesta i-a spus persoanei vătămate M.A.I.
să nu vorbească despre permis, ci să se refere la suma cerută ca fiind un împrumut.
Astfel, la data de 04.04.2020, „S.A.I.” i-a comunicat un număr de cont bancar, pe numele F.C.L.
(mama inculpatei R.A.), în care să vireze suma de 850 euro (cu 50 euro în plus, „ca să fie șeful
mulțumit”). Întrucât la data menționată nu a putut efectua transferul bancar, deoarece a efectuat și
alte plăți în ziua respectivă, având o limită în acest sens, M.A.E. i-a trimis suma de bani tatălui ei,
M.C.N., spunându-i lui „S.A.I.” să îl contacteze. Acesta din urmă i-a comunicat că îl va trimite la
tatăl ei pe fratele colegei sale, „Andreea”/„Cristina”, care se numește „P.C.”, lucru care s-a și
întâmplat ulterior.
În cadrul mesajelor schimbate, pentru a-i câștiga încrederea, „S.A.I.” i-a trimis mai multe fotografii,
pe WhatsApp, cu „el” în activitatea polițienească, de tip stradal sau într-un autoturism, spunându-i
că este în timpul serviciului și din acest motiv nu poate vorbi la telefon. M.A.E. a reușit să salveze
doar o singură fotografie legată de activitatea „în poliție” invocată de „Alex” ( filele 273 vol I), de
fiecare dată „S.A.I.” ștergând fotografiile trimise, imediat după postare. S-a arătat că este de
remarcat cum aceeași fotografie, cu un agent de poliție care pare să supravegheze traficul stradal, a
fost găsită de 3 ori, în 3 forme diferite, și pe telefonul ridicat de la inculpata R.A. în urma percheziției
domiciliare din 25.08.2020 (a se vedea procesul verbal de analiză a datelor informatice întocmit la
23.09.2020).
La data de 07.04.2020, „S.A.I.” i-a comunicat tot pe WhatsApp lui M.A.I. faptul că colega sa
„Cristina” a reușit să îi recupereze permisul de conducere reținut și i l-a trimis lui, el urmând a i-l
trimite în Germania, aspect ce nu s-a mai realizat, „S.A.I.” invocând tot felul de impedimente.
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Tot la data de 07.04.2020, M.A.I. a fost abordată de „S.A.I.”, prin mesaje, care a rugat-o să o
împrumute cu suma de 3.000 lei, deoarece mama sa a fost transportată de urgență la spital, având
nevoie urgentă de o operație medicală.
Fiind convinsă de veridicitatea celor comunicate de „S.A.I.”, M.A.I. a fost de acord și a discutat cu
tatăl ei, căruia i-a cerut să procure suma de 3.000 lei, pe care să o dea numiților „Alex” și „Cristi”,
fără a-i explica prea mult despre ce este vorba. Tatăl său s-a conformat și a înmânat suma de 3.000
lei numiților „Cristi” și „Alex”, intermediari în operațiunea de preluare a banilor, care s-au deplasat
la locuința acestuia, din loc. Stulpicani.
Ulterior, „S.A.I.” nu i-a mai restituit suma de 3.000 lei lui M.A.I., așa cum promisese, dar nu i-a
trimis nici permisul de conducere în Germania, amânând-o mereu. Aceste aspecte, corelate cu faptul
că la data de 17.04.2020 a apărut – în cotidianul „Monitorul de Suceava” – un articol în care se
prezenta faptul că inculpata R.A. a înșelat-o pe S.C., din com. Ostra, cu suma de 2.300 euro,
prezentându-se ca polițist (bărbat) și promițându-i că o poate ajuta să depună un dosar, în regim de
urgență, la Casa Județeană de Pensii Suceava, i-a creat convingerea lui M.A.E. că a fost victima
unei înșelăciuni. Cu ocazia publicării articolului în ziar, aceasta a văzut și fotografia numitei R.A.,
constatând că este aceeași persoană care s-a recomandat cu numele „S.A.I.”, cu care a corespondat
prin mesaje.
Persoana vătămată M.A.I. a mai precizat că în comunicarea cu R.A. și presupusa sa colegă a utilizat
doar un singur telefon mobil, respectiv cel cu numărul de apel 0049152........, fără a folosi altfel de
dispozitive (laptop, tabletă etc.).
Cu privire la maniera concretă în care a trimis suma de 800 euro tatălui ei, pentru a-i remite lui
„S.A.I.”, M.A.I. a precizat că la data de 06.04.2020 a efectuat un prim transfer de 5 euro, din contul
său în cel al tatălui ei, pentru a verifica dacă transferul este permis. Când a constatat că acest lucru
s-a realizat, la aceeași dată a mai transferat suma de 795 euro, tot în contul tatălui său (extrase
doveditoare depuse la dosar).
De asemenea, persoana vătămată M.A.I. a mai precizat că încă de la începutul interacțiunii cu
„S.A.I.” (în fapt, R.A.) a avut reprezentarea faptului că în schimbul sumei de 800 euro, i se va obține
permisul de conducere de la poliția rutieră Suceava, ca urmare a intervenției colegei
„Andreea”/„Cristina” pe lângă șeful ei și îi va fi trimis fie în Germania, fie tatălui ei. De asemenea,
a avut convingerea fermă că cele prezentate de „S.A.I.” (în fapt, R.A.) cu privire la intervenția
chirurgicală asupra mamei lui/ei sunt reale. Persoana vătămată a mai menționat că ulterior depunerii
plângerii penale nu a mai avut niciun contact cu R.A. sau complicii acesteia.
Fiind audiată, persoana vătămată S.C.C. a arătat că locuieşte în com. Ostra, jud. Suceava, împreună
cu logodnicul P.D., iar în data de 13.01.2020 a născut un băiețel. Când era însărcinată în 30 de
săptămâni a aflat că copilul ar avea niște probleme la inimă și la creier. La două luni după ce a
născut, întrucât copilul avea probleme de sănătate, a mers cu el la București și i s-a spus că va fi
supus unei operații în străinătate, însă după ce va trece perioada cu pandemia. Tot atunci i s-a spus
că dacă îi va accepta Casa de asigurări solicitarea de acoperire a cheltuielilor medicale, operația va
fi decontată.
Când avea copilul circa 2 săptămâni, aceasta a scris într-un grup de medici, asistente de pe rețeaua
de socializare Facebook, că ar avea nevoie de o recomandare pentru medici buni în vederea operației
copilului. Astfel, postarea sa a fost distribuită și așa a aflat mai multă lume, inclusiv vecini și
persoane din aceeași localitate.
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După aproximativ 2 zile, persoana vătămată S.C.C. s-a certat cu logodnicul ei și a plecat la părinții
ei din Bistrița Năsăud. În acea perioadă a primit un mesaj privat pe Facebook de la o persoană pe
care nu o avea în lista de prieteni și care i-a spus că se numește S.I.A., că este prietenul E.P. și că
vrea să îi ajute cu acea suma de bani, respectiv 10.000 lei. Acest mesaj l-a primit în data de
15.03.2020.
Persoana vătămată a menționat că a făcut și schimb de numere de telefon, însă nu mai reține exact
când, acesta i-a dat iniţial 2 numere de telefon, apoi încă unul, respectiv: 0752..., 0748..., 0722......,
multe discuții purtându-le pe aplicația WhatsApp.
Persoana vătămată S.C.C. i-a spus că nu are nevoie de bani și atunci „S.A.I.” i-a spus că ar cunoaște
un medic foarte bun care îi poate ajuta cu actele pentru a pleca la Viena, la o clinică medicală privată.
Ulterior, a primit de la această persoană o conversație între „el” și un alt polițist „Lucian” cu privire
la dosarul pe care trebuia să-l facă pentru copil pentru operația la Viena.
În discuția lui „Alex” cu „Lucian” se făcea referire la un medic, „Mihai”, cu care polițistul „Lucian”
ar păstra legătura și că o poate ajuta, acest „Lucian” spunându-i că ar costa-o 1800 euro întregul
dosar și că dacă ar umbla ea pe drumuri ar costa-o mult mai mult. „Alex” i-a spus persoanei vătămate
S.C.C. că va plăti el dosarul, că măcar atât să facă pentru ei. În ziua următoare „Alex” i-a spus că a
scos din bancă 5000 lei, însă ar mai avea nevoie de 2000 lei, dar are limită la extragere și nu știe de
unde să facă rost de bani. Persoana vătămată S.C.C. i-a spus că poate să-l împrumute cu 2000 lei,
urmând ca el să-i restituie această sumă.
Astfel, în aceeași zi a mers în oraș și a scos din contul său suma de 2000 lei de la CEC din loc.
Beclean, întrucât era la părinții ei. „Alex” i-a dat un număr de cont și i-a spus că este al mamei sale
(notă: contul numitei F.C.L., mama inculpatei A.R., după cum va fi arătat mai jos), să depună banii
în acel cont pentru că lui i s-au furat toate actele și că va scoate mama lui din cont. A depus banii
conform solicitării, fapt pentru care a anexat în copie dovada de depunere.
Ulterior, „Alex” i-a spus persoanei vătămate că s-a întâlnit cu medicul „Mihai” și cu soția acestuia
și i-a dat suma de 500 de euro. După circa 2 zile, „Alex” i-a spus că trebuie să plătească restul sumei
de 1300 de euro și nu are cum să scoată bani din bancă pentru că scosese în acea săptămână 5000
lei. Atunci S.C.C. i-a spus că dacă este vorba de dosarul pentru copilul ei, îi împrumută banii și îi
va restitui săptămâna viitoare. I-a spus acest lucru luând în considerare faptul că s-a hotărât să
plătească dosarul pentru copilul ei.
Astfel, „Alex” i-a spus să nu-i mai pună banii în cont, că va veni el să-i ia. Persoana vătămată îşi
aduce aminte că „Alex” a venit în comuna Târlișua, jud. Bistrița Năsăud, unde locuiesc părinții
numitei S.C.C.. Inițial „Alex” a spus că vine pentru a vedea și copilul, apoi i-a solicitat să se
întâlnească în sat pentru că era târziu, era starea de urgență declarată și trebuia să ajungă înapoi la
Suceava.
S-a întâlnit cu „Alex” lângă școala din comună, acesta a venit cu o mașină condusă de un bărbat
slab, închisă la culoare, nu mai reține alte detalii, pe care acesta din urmă o conducea. Tot atunci a
fost și prima dată când l-a văzut „pe viu” și cunoscut pe „Alex”, acesta fiind scund și mai plinuț.
„Alex” i-a spus că bărbatul care-l însoțea era unchiul lui, Cristi și că mașina este a unchiului. Nu a
stat foarte mult la discuții pentru că persoana vătămată era împreună cu fratele ei, S.O.C. în vârstă
de 13 ani, care i-a cunoscut și el tot atunci pe cei doi. Persoana vătămată a mai precizat faptul că
fratele ei locuiește în comuna Târlișua, jud. Bistrița Năsăud, cu părinții ei, fiind minor.

565

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

De asemenea, cu privire la modul în care s-a desfășurat prima întâlnire cu „Alex”, persoana
vătămată S.C.C. a menționat faptul că inițial a coborât din mașina ei, pe care o conducea, iar fratele
ei a rămas în mașină. „Alex” și Cristi au coborât și ei din mașina cu care veniseră. Au făcut
cunoștință, după care „Alex” i-a spus să urce în mașina unchiului său, iar acest „Cristi” a mers la ea
în mașină, la fratele ei.
Astfel, a urcat în mașină în dreapta față, iar „Alex” s-a urcat la volan, S.C.C. a povestit de copilaș,
iar el i-a povestit de E.P. că ar vrea să aibă o relație cu ea, însă aceasta nu vrea. Nu au stat foarte
mult la discuții, crede că circa 30 de minute. S.C.C. a scos banii, respectiv 1000 de euro în bancnote
de 100 și i-a dat banii lui „Alex”, care i-a băgat în buzunar. Apoi a coborât din mașină și „Alex” ia spus că merge să ducă banii medicului în acea noapte, pentru că acesta urma să plece la Brașov.
Ulterior, întrucât în acea perioadă S.C.C. se despărțise de logodnicul ei, „Alex” i-a spus că îi place
de ea și că ar vrea să crească el copilul ei. Acest „Alex” i-a dat mai multe mesaje și îi spunea chiar
că vrea să se transfere la Poliție la Bistrița ca să fie împreună, iar ea a fost de acord. Acesta i-a spus
că el va primi un apartament de la poliție și vrea să se mute împreună, însă va trebui să dea pentru
a primi acel apartament o sumă de bani, crede că circa 7000 – 8000 lei. Ea i-a spus că nu știe când
se va muta cu el, însă a fost de acord să fie împreună și i-a spus că nu mai are de unde să-i dea bani.
După aceasta, la un moment dat, persoana vătămată S.C.C. a primit o cerere de prietenie pe
Facebook de la contul „C.C.”. Utilizatorul acestui cont i-a dat mesaj în privat și i-a spus că este
mama lui „Alex”, că s-a atașat foarte mult de ea și de copil, pentru că i-a povestit „Alex” foarte
multe despre ei și că îi va ajuta cum poate și că va avea și ea grijă de copil. Aceasta a rugat-o să îi
împrumute niște bani, cât poate, pentru că ea îi va da înapoi acești bani, nu „Alex”. Aceasta i-a spus
că a împrumutat și ea o parte de bani, pentru a cumula această sumă cu alţi bani şi să poată lua
apartamentul din mun. Bistrița despre care și „Alex” îi spusese persoanei vătămate. Utilizatorul
contului „C.C.” i-a spus că în vreo 2-3 zile îi va da banii înapoi.
Astfel, S.C.C. a împrumutat de la tatăl ei suma de 1900 lei, iar de la o verișoară, S.A., suma de 1100
lei. În acea perioadă vorbea la telefon și prin mesaje cu „Alex”, care îi spunea că se mută în Bistrița,
că va veni cu ei în Viena pentru operație. După câteva zile, respectiv la aproximativ o săptămână de
la prima dată când l-a cunoscut și văzut fizic pe „Alex”, acesta i-a spus că vine la ea, în comuna
Târlișua, jud. Bistrița, pentru a se întâlni cu el și pentru a-i da cei 3000 lei ca să își plătească
apartamentul și astfel se poată muta. Atunci ea a mers singură să se întâlnească cu „Alex”. Își
aminteşte că era în jurul orei 18.00, „Alex” a venit cu aceeași mașină, tot condusă de „unchiul său,
Cristi”.
„Alex” a coborât din mașină și au stat puțin la discuții, în timp ce unchiul lui repara ceva la mașină,
nu au stat mult la discuții pentru că „Alex” i-a spus că se grăbește ca să se întâlnească cu polițistul
de la Bistrița pentru a-i da banii și pentru a face contractul pentru apartament. S.C.C. i-a dat suma
de 3000 lei lui „Alex”, a pus banii în buzunar, erau multe bancnote de 100 lei, însă nu mai reține
dacă erau și de 50 lei. Acesta era foarte grăbit și nu a stat mult la discuții și a plecat. Din ce reține,
tot atunci, „Alex” a lăsat în mașina persoanei vătămate o pereche de cătușe pentru că i-a rămas de
la Poliție de la Suceava și a spus că le lasă la ea în mașină.
Ulterior, „Alex” i-a povestit persoanei vătămate S.C.C. că a dat banii „polițistului de la Bistrița”, că
și-a făcut contractul pentru apartament și că urmează să-i ia măsuri pentru a-i face uniformă. Îi cerea
tot timpul poze cu copilul, era foarte interesat de copil, practic relația lor începea să fie din ce în ce
mai apropriată.
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La scurt timp, într-o zi de duminică, „Alex” a venit în Bistrița și i-a spus persoanei vătămate că de
luni va începe serviciul și a întrebat-o dacă nu vrea să se mute cu el, măcar să stea cu el o zi, două.
Acest „Alex” îi spunea în permanență că îi va restitui banii și chiar i-a trimis capturi de ecran de la
o aplicație cum că i-ar fi virat în cont suma de 9890 lei, deși banii nu au ajuns efectiv.
Persoana vătămată S.C.C. a depus la dosar capturi de ecran ale dovezii că trimise de „Alex”, menită
să ateste că i-ar fi trimis banii în cont precum și extrase în parte din discuțiile purtate cu „Alex”,
mama acestuia, discuții dintre „Alex” și Lucian, cu cât și cu medicul „Mihai”, pe care acest „Alex”
i le-a trimis, dar și fotografii și mesaje cu alte persoane referitoare la acest aspect. Persoana vătămată
a declarat că nu mai are toate discuțiile pe care le-a purtat cu acest „Alex”.
În urma invitației de a veni la Alex în apartament, persoana vătămată S.C.C. a discutat cu tatăl ei și
l-a întrebat dacă să meargă o seară la „Alex”, acesta a fost de acord. Astfel, duminică seara a mers
în satul Viișoara, lângă mun. Bistrița, unde acest „Alex” stătea într-un apartament tip ANL, la
parterul blocului. A mers cu tot cu copil, era un apartament cu o cameră unde era un colțar și un
dulap. Acesta era îmbrăcat normal, respectiv blugi, bluză și vestă și încă un rând de haine de schimb.
Menționează că „Alex” tot timpul a stat îmbrăcat cu aceste haine, a și dormit îmbrăcat în ele.
Nu au apucat să vorbească prea mult pentru că acest „Alex” vorbea foarte mult la telefon cu mama
lui, cu bunica, cu E.P., cu o femeie din Ostra, Jitaru. Despre această femeie Jitaru știa că „Alex” a
stat la ea în Ostra și i-a spus că ar fi ajutat mult copiii acestei femei.
Tot atunci, acest „Alex” i-a spus că este gata dosarul copilului ei și că operația era planificată în data
de 07.04.2020 și să meargă cu el zilele următoare la Suceava pentru a lua dosarul.
În ziua următoare, S.C.C. a plecat acasă, s-a oprit la bancă pentru a verifica dacă au intrat banii în
cont și a observat că nu are banii în cont. L-a sunat pe „Alex” și acesta i-a spus că nu are cum și i-a
trimis poze cu extrase care arătau că ar fi plătit, stabilind că va mai încerca zilele următoare.
Persoana vătămată a mai arătat faptul că a văzut cum de multe ori a mai vorbit cu „Alex” prin video
și în alte conversații, purtate cu alte ocazii, vedea că „Alex” era la această femeie numită Jitaru din
Ostra.
După aceasta, persoana vătămată i-a spus acestui „Alex” că nu poate să aibă o relație cu el pentru
că nu-i plăcea de el, mai mult decât atât vorbea foarte mult cu E.P. și i-a spus că mai bine rămân
prieteni. Acest „Alex” i-a cerut explicații, S.C.C. i-a spus că nu vrea și nu poate, iar copilul trebuie
să crească lângă tatăl lui.
Persoana vătămată S. a precizat că E.P. vorbea mult prin mesaje cu „Alex”, dar a văzut atunci că a
vorbit și prin video, iar E.P. i-a arătat-o pe sora ei în vârstă de 6 luni.
Ulterior, S.C.C. s-a împăcat cu logodnicul ei și s-a întors la Ostra, şi nu prea i-a mai răspuns la
mesaje lui „Alex”. Acesta îi dădea mesaje să fie împreună și îi spunea că nu va mai vorbi cu E.
S.C.C. l-a întrebat pe acest „Alex” unde este dosarul, acesta îi spunea că este la el și urmează să i-l
dea mamei lui, despre care știa că lucrează în Poliție la Gura Humorului, el îi trimisese poze cu
mama lui, inclusiv în uniformă (pe care a anexat-o la declarație, poza aparținând în realitate numitei
F.C.L., mama inculpatei R.A.). Cu privire la bani îi spunea că îi trimite, că i-a trimis și că nu are
cum să nu fi intrat banii. Văzând că se apropie data de 07.04.2020, dată la care știa că era programat
copilul său pentru operație, a insistat ca acest „Alex” să-i dea dosarul copilului și banii. Acesta îi
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spunea că nu poate vorbi mult la telefon, îi spunea că îi va trimite dosarul fie prin mama lui, fie prin
unchiul său Cristi, iar cu privire la bani îi spunea că sunt trimiși în cont.
S-a arătat că este de remarcat faptul că pe telefonul ridicat de la inculpata Rotari s-au găsit multiple
poze cu persoane în uniforme de poliție, inclusiv poze cu R.A. și mama acesteia în uniformă de
polițist local (numita F.C.L. fiind polițist local în mun. Gura Humorului). De asemenea, una dintre
pozele cu F.C.L. se găsește, în mod identic, atât în extrasele depuse de persoana vătămată S. despre
care a precizat că i-a fost trimisă de „Alex” cât și pe telefonul ridicat de la inculpata R.
Conform extraselor depuse la dosar, inculpata R. a întărit apoi această aparență prin prezentarea și
trimiterea, în format electronic, a unei false adeverințe de ”atestare juridică polițist”, persoanei
vătămate S. cât și a unui așa-zis „Raport medical” privind starea de sănătate a bebelușului, act menit
să faciliteze intervenția chirurgicală promisă la clinica din Viena.
Văzând că nu se întâmplă nimic, S.C.C. i-a spus acestui „Alex” că-i face plângere la poliție, iar el
i-a spus să nu depună plângere că îi va trimite banii în cont.
Întrucât nu știa ce relații are, pentru că era convinsă că e polițist, S.C.C. a luat decizia de a da un
mesaj ziarului Monitorul de Suceava pentru a primi ajutor. A povestit unui reporter situația sa, iar
după un timp reporterul i-a trimis un link, când această persoană ar fi fost prinsă în flagrant de poliție
într-o altă cauză penală, S.C.C. recunoscându-l pe acest „Alex”. Așa a aflat că de fapt acest „Alex”
era femeie și că nu este polițist, în realitate fiind inculpata R.A..
Ulterior, a apărut articol în ziar cu privire la situația sa, cât și cu privire la identitatea reală a lui
„Alex”, respectiv fiind o identitate asumată în mod fraudulos de inculpata R.A..
Persoana vătămată S.C.C. a mai menționat că, până să apară articolul în ziar, această persoană
„Alex” nu i-a mai răspuns la telefon, apoi după apariția articolului a sunat-o să vorbească la
Monitorul de Suceava să șteargă știrea, pentru a-i da banii înapoi în rate. A fost de acord să-i dea
banii înapoi și în rate, iar în data de 09.04.2020 „Cristi” (inculpatul P.G.C.) a mers la magazinul de
lângă locuința sa din Ostra și a lăsat 400 lei, iar în data de 10.04.2020 i-a dat mesaj în jurul orei
23.00 și i-a spus că i-a aruncat în curte într-un pachet de țigări niște bani și a găsit în pachet 100 lei
și 50 euro.
Ulterior, S.C.C. a făcut rost de numărul mamei fetei (inculpata R.) care îl impersona pe „Alex”,
numita F.C.L. (0751...), a contactat-o și i-a spus că a virat în contul ei suma de 2000 lei și că a depus
plângere. Aceasta a chemat-o la ea la serviciu pentru a sta de vorbă. A mers la Primăria orașului
Gura Humorului unde lucrează aceasta și s-a întâlnit cu ea. Persoana vătămată S.C.C. i-a arătat
dovada livrării banilor, iar numita F.C.L. i-a spus că dacă este adevărat că i-a trimis, îi va înapoia ea
cei 2000 lei. După câteva zile a primit în contul său suma de 2000 lei și apoi i-a scris acest „Alex”
că poate depune plângere că nu i-a dat nici un ban, că ce bani i-a dat și pentru care avea dovadă i-a
dat înapoi. Apoi S.C.C. a blocat această persoană și nu au mai vorbit deloc.
Persoana vătămată declară faptul că pe „Cristi” (inculpatul P.G.C.), care ar fi fost unchiul lui „Alex”,
l-a identificat cu ajutorul unei fete din sat care i-a trimis o poză cu el de pe contul de pe Facebook
și pe care l-a recunoscut. Astfel, S.C.C. a depus plângere cu privire la cele întâmplate și a anexat și
poza acestui Cristi, despre care cineva, dar nu mai știe cine inițial, i-a spus că s-ar numi „C.P.”, însă
de pe contul de Facebook a observat că avea alt nume, respectiv C.P.
Înainte de data de 21.05.2020, când a mers cu copilul la spital pentru a-l interna pentru că starea lui
se agrava, a adunat toate documentele pe care le avea în mașina sa și astfel, între documentele pe
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care le avea în mașina sa, a găsit 3 file împăturite care reprezentau un document eliberat de către
Serviciul de probațiune Suceava pe numele persoanei supravegheate R.A. și s-a gândit că sigur i-a
căzut acesteia din buzunar când s-a întâlnit cu ea și când se dădea drept „Alex”. Aceste documente
reprezintă copii ale înscrisurilor (grafice de prezență) efectuate de către Serviciul de Probațiune
Suceava față de inculpata R.A., aceasta fiind sub efectul unei condamnări cu suspendare pentru fapte
similare, după cum rezultă din actele înaintate la dosar de către această instituție.
Persoana vătămată S.C.C. a mai declarat faptul că prima dată i-a spus despre acest „Alex”, că ar fi
de fapt femeie, numita B.I., din Ostra, care în prezent este plecată la muncă în Italia. Aceasta i-a
spus că a avut o relație cu această persoană, numită în realitate R.A., și că ar fi făcut niște hârtii false
pe numele ei cu privire la niște butelii, fără a cunoaşte mai multe detalii.
Persoana vătămată S.C.C. a precizat faptul că după apariția articolului în ziar cu privire la R.A., a
fost contactată de diferite persoane care ar fi fost înșelate de către aceasta. În prezent cunoaşte faptul
că această R.A. ar fi mutată în Suceava împreună cu P.E., însă nu cunoaşte unde locuieşte.
S-a arătat că analiza coroborată a celor două segmente de conduită expuse mai sus, desfăşurate în
principal în luna aprilie 2020, denotă în primul rând un mod de operare identic, folosit de inculpata
R.A. cu scopul bine definit de a induce în eroare şi păgubi persoanele vătămate cu sume cât mai
mari de bani. Astfel, aceasta îşi arogă aceeaşi identitate şi calitate falsă principală în relaţionarea cu
persoanele vătămate, respectiv „S.A.I.”, „lucrător de poliţie rutieră la IPJ Suceava”, pretinzând că
are cunoştinţe în Poliţie, prin intermediul cărora poate facilita sau rezolva orice fel de probleme de
natură administrativă. Adresa nr. 7491/12.06.2020 emisă de IPJ Suceava atestă în mod evident că
persoana S.A.I.nu este şi nici nu a fost angajat al IPJ Suceava.
După cum a rezultat din planşele foto de la dosar, fizionomia inculpatei R.A. prezintă în mod
covârșitor trăsături masculine, ceea ce îi permite să pretindă cu succes că este bărbat şi că toate
datele privind identitatea sa declarată persoanelor vătămate sunt verosimile. În cadrul procedeelor
probatorii privind recunoaşterea după planşele foto, atât persoana vătămată S.C.C. cât şi martorul
M.C.N.au recunoscut-o fără dubii pe numita R.A. ca fiind persoana care s-a prezentat drept „S.A.I.”
sau „Alex” şi căreia i-au remis diferite sume de bani drept contraprestaţie pentru serviciile promise.
În sprijinul manevrelor dolozive exercitate, inculpata R.A. a folosit mai multe numere de telefon şi
conturi de Facebook false, create în prealabil tot de aceasta, pentru a simula existenţa unor persoane
cu anumite funcţii în instituţiile statului (în special Poliţie), interacţiunea cu acestea în sensul invocat
faţă de persoanele vătămate şi pentru a da credibilitate sporită promisiunilor făcute acestora din
urmă. Mai mult, persoanele vătămate au fost ocazional abordate de către inculpata R.A. din spatele
acestor conturi şi identităţi false secundare, de tip satelit („Cristina”, „Lucian”, „Mihai”), prin
aplicarea unui scenariu bine pus la punct şi pe alocuri verificabil, pentru a conferi siguranţă anumitor
porţiuni din împrejurările invocate şi a crea aparenţa disponibilităţii acestor persoane de „a ajuta”,
prin prestarea unor „servicii” determinate, anterior discutate cu „S.A.I.” şi cu persoanele vătămate.
Aceasta a mers până într-acolo încât a simulat conversaţii între aceste persoane imaginare, accesând
simultan conturile false, apoi a trimis extrase din conversaţii persoanelor vătămate, insistând pe
anumite detalii care să inspire bună credinţă, determinare şi prioritate în „rezolvarea problemelor”.
Capturile (extrasele) de ecran, depuse la dosar de ambele persoane vătămate în număr mare, arată
detaliat conversaţiile purtate între ele şi inculpata R.A., aflată fie în spatele identităţii false
principale, respectiv cea de „S.A.I.” ori în spatele unor identităţi false de tip satelit. Detaliile
invocate în convorbiri arată o aptitudine deosebită a inculpatei de a intui extrem de rapid nivelul de
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conştientizare al interlocutorului faţă de calitatea invocată, dorinţele acestuia legat de demersurile
invocate şi disponibilitatea de a remite sume de bani în baza unui pretext cu aparenţă licită şi
întemeiată. Periculozitatea inculpatei R.A. rezidă astfel în inteligenţa sa emoţională ridicată şi
maniera ilicită în care îşi foloseşte această capacitate, ea detectând foarte rapid împrejurarea dacă
persoana cu care vorbeşte poate fi indusă în eroare şi iniţiind de îndată, gradual, discuţii în acest
scop. Modul în care inculpata construieşte un scenariu apt de a păcăli persoana vătămată este bine
pus la punct, incluzând invocarea unor detalii de natură publică, verificabile, şi care în mod reflex
şi implicit dau interlocutorului senzaţia de verosimilitate asupra întregului scenariu care îi este
prezentat.
Astfel, atât persoana vătămată M.A.I. cât şi persoana vătămată S.C.C. au indicat numerele de telefon
0722...... şi 0752........ ca fiind folosite de inculpata R.A., care pretindea a fi „S.A.I.”, în interacţiunea
cu acestea, pe parcursul lunii aprilie 2020, concretizată prin apeluri telefonice şi conversaţii pe
aplicaţia Whatsapp. De asemenea, fiecare persoană vătămată a indicat şi câte un al treilea număr de
telefon folosit de inculpata R.A. în interacţiunea cu fiecare dintre ele: 0720....... (indicat de persoana
vătămată M.I.A. ca fiind folosit de R. şi un anume Cristi) şi respectiv 0748...... (indicat de persoana
vătămată S.C.C.). De asemenea, conform adresei nr. 12115 a Serviciului de Probaţiune Suceava,
inculpata R.A. a oferit numărul de telefon 0743..... ofiţerului de probaţiune pentru a putea fi
contactată. Extrasele din convorbirile pe aplicaţia Whatsapp dintre „S.A.I.”, şi persoana vătămată
M.I.A. arată cum inculpata R.A., pretinzând că este „S.A.I.”, îi trimitea persoanei vătămate M. poze
reale cu ea (R.A.), bazându-se pe bună dreptate pe fizionomia sa cu trăsături masculine pentru a
întări aparenţa identităţii asumate.
Frecvența și implicit realitatea contactelor telefonice sau online invocate de persoanele vătămate
este confirmată de extrasele de tip listing și hărțile relaționale aflate la dosarul cauzei.
S-a reţinut că concludența materialului provenit din supravegherea tehnică este indubitabilă, fiind
redată în acest sens convorbirea telefonică din data de 26.06.2020, ora 08:54:23, când inculpata R.A.
a purtat o discuție relevantă cu tatăl său, numitul Rotari Ioan Cătălin, legat de fapta săvârșită față de
persoana vătămată S.C.C..
Faţă de întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa de fond a constatat, dincolo de
orice îndoială rezonabilă, că faptele inculpatei R.A. există, sunt prevăzute de legea penală, au fost
săvârşite cu vinovăţie, sunt nejustificate şi imputabile inculpatei.
În drept, tribunalul a reținut că fapta inculpatei R.A. care, în intervalul 03.04.2020-07.04.2020, după
ce în prealabil și-a creat și configurat mai multe conturi false în cadrul aplicației de socializare
”Facebook”, care să confere aparența unor persoane reale, pretinzând că se numește ”S.A.I.” sau
”Alex”, că este bărbat și lucrător de poliție în cadrul Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava
respectiv pretinzând că se numește „Andreea” și este lucrătoare de poliție în cadrul aceleiași structuri
de poliție, colegă cu ”Alex” care ”vorbise cu ea” despre permisul numitei M.A.I., a pretins, prin
intermediul mai multor conversaţii telefonice şi în mediul virtual, în cadrul aplicaţiilor Facebook şi
Whatsapp, respectiv în consecință a primit, de la numita M.A.I., din sat/com. Stulpicani, jud.
Suceava, suma de 800 euro, în schimbul exercitării influenţei lui ”S.A.I.” pe lângă unul sau mai
mulţi lucrători de poliţie din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava pentru a-i determina pe aceştia
să restituie permisul auto numitei M.A.I., actul fiind ridicat şi suspendat din luna decembrie 2019
în urma unui accident rutier, sumă remisă efectiv în două tranșe, în datele de 06.04.2020 și
07.04.2020, pe raza com. Stulpicani jud. Suceava și în orașul Gura Humorului, jud, Suceava, prin
intermediul tatălui numitei M.I.A., care acționând fără vinovăție și fără a ști scopul real în care erau
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remiși, a înmânat banii inculpatului P.G.C., acesta din urmă acționând în calitate de complice și care
mai departe a dat banii inculpatei R.A. constituie infracțiunea de trafic de influență, prev. de art. 291
CP cu aplicarea art. 43 alin 1 CP.
S-a arătat că, aşa cum s-a apreciat şi în literatura juridică de specialitate, sunt necesare
următoarele condiţii pentru ca fapta să constituie infracţiunea de trafic de influenţă:
1. fapta trebuie să aibă ca obiect bani au alte foloase patrimoniale sau nepatrimoniale, pretinse,
primite, sau acceptate, pentru sine sau pentru altul.
2. făptuitorul trebuie să aibă o influenţă reală sau să lase să se creadă că are influenţă asupra
funcţionarului public.
3. făptuitorul trebuie să promită că îl va determina pe funcţionarul public să îndeplinească, să
nu îndeplinească, să urgenteze sau să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de
serviciu, sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, chiar dacă această promisiune nu este
îndeplinită ulterior iar actul nu este efectuat.
4. fapta trebuie să fie săvârşită înainte sau concomitent cu îndeplinirea, neîndeplinirea
urgentarea sau întârzierea actului ce intră în atribuţiile de serviciu ale funcţionarului asupra căruia
este traficată influenţa, respectiv anterior sau concomitent cu îndeplinirea actului contrar
îndatoririlor de serviciu.
Din actele dosarului rezultă că aceste condiţii sunt pe deplin întrunite în cauză, inculpata pretinzând
că este bărbat și lucrător de poliție în cadrul Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava respectiv
pretinzând că se numește „Andreea” și este lucrătoare de poliție în cadrul aceleiași structuri de
poliție, colegă cu ”Alex” care ”vorbise cu ea” despre permisul numitei M.A.I., și în plus a pretins,
prin intermediul mai multor conversaţii telefonice şi în mediul virtual, în cadrul aplicaţiilor
Facebook şi Whatsapp, respectiv în consecință a primit, de la numita M.A.I., din sat/com. Stulpicani,
jud. Suceava, suma de 800 euro, în schimbul exercitării influenţei lui ”S.A.I.” pe lângă unul sau mai
mulţi lucrători de poliţie din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava pentru a-i determina pe aceştia
să restituie permisul auto numitei M.A.I..
Tribunalul a mai reținut că fapta inculpatei R.A. care în intervalul 15.03.2020 – 07.04.2020, cu
complicitatea inculpatei P.E.L., care i-a oferit informații despre persoana vătămată S.C.C. și i-a
făcut legătura cu ea, facilitând abordarea ei, a pretins că se numește ”S.A.I.” sau ”Alex”, că este
bărbat și lucrător de poliție în cadrul Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava și a abordat-o, inițial
prin intermediul aplicației Facebook, pe persoana vătămată S.C.C. din com. Ostra, jud. Suceava,
spunându-i în mod fals și mincinos că vrea să o ajute financiar pentru a ameliora starea de sănătate
a bebelușului său în vârstă de două luni, grav bolnav și a facilita efectuarea unor intervenții medicale
în cadrul unei clinici private specializate din orașul Viena, Austria, întărind apoi această aparență
prin prezentarea unei false adeverințe de ”atestare juridică polițist”, apoi abordarea persoanei
vătămate de pe un alt cont din aplicația Facebook cu numele ”C.C.”, pretinzând a fi mama lui ”Alex”
și că va face tot posibilul să o ajute respectiv prin simularea și prezentarea unor conversații pe
aplicația Whatsapp cu un pretins medic numit ”Mihai” ori a unui polițist numit ”Luci”, persoane
fictive, care ar fi avut menirea să faciliteze efectuarea intervențiilor medicale asupra bebelușului
persoanei vătămate, a solicitat, fără a avea intenția de a-i restitui, respectiv primit, de la persoana
vătămată astfel indusă în eroare, suma de 2000 lei, remisă efectiv prin transfer bancar în data de
16.03.2020, iar după ce i-a câștigat încrederea, inclusiv în cadrul unei întâlniri fizice cu ajutorul
inculpatului P.G.C., care pretindea a fi ”unchiul lui Alex”, în urma mai multor conversații, a sedus
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persoana vătămată din punct de vedere sentimental, menținând aparența identității false de bărbat
”S.A.I.” inclusiv datorită fizionomiei evidente masculine, promițându-i că vrea să aibă o relație cu
ea și că vrea să o ajute să își crească bebelușul, persoana vătămată crezând aceste aspecte și fiind în
așteptarea concretizării demersurilor medicale promise anterior, solicitându-i mai apoi, fără a avea
intenția de a-i restitui și primind efectiv, direct de la aceasta, în numerar, sumele de 1000 euro și
3000 lei, în intervalul 17.03.2020-07.04.2020, prima sumă sub pretextul fals de contravaloare pentru
intervenția medicală necesară copilului iar a doua sumă cu titlu de împrumut, sub pretextul fals și
mincinos al achitării avansului la un apartament, pretins contractat în mun. Bistrița, unde acestea ar
fi urmat să locuiască alături de copil, cauzându-i astfel, prin manoperele dolozive expuse, o pagubă
persoanei vătămate S.C.C. în cuantum de 5000 lei și 1000 de euro, din care i-au fost restituite
ulterior, doar după izbucnirea unui scandal mediatic ca urmare a formulării unor plângeri, sumele
de 2000 lei prin transfer bancar și 500 lei și 50 euro în numerar prin intermediul inculpatului P.G.C.,
care a acționat în calitate de complice întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de
înșelăciune, prev. de art. 244 alin 1, 2 CP cu aplicarea art. 43 alin 1 CP (persoană vătămată S.C.C.).
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de înşelăciune, instanța de fond a reţinut că elementul
material al acesteia constă în acţiunea de a induce în eroare persoana vătămată prin prezentarea ca
adevărată a unei împrejurări nereale, cu scopul de a obține sume de bani în mod injust.
Folosul material obţinut este injust, întrucât nu i se cuvenea inculpatei în lipsa erorii induse.
Între acţiunea de inducere în eroare şi rezultat, există o evidentă legătură de cauzalitate, întrucât
persoana vătămată nu ar fi remis sumele de bani în lipsa erorii induse de către inculpată.
Sub aspectul laturii subiective, inculpata a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe
calificate prin scopul de a obţine pentru sine un folos material injust.
La individualizarea pedepselor aplicate inculpatei R.A. s-au avut în vedere criteriile generale de
individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen, privind
reducerea limitelor pedepsei închisorii cu o treime.
Cât priveşte infracţiunea de trafic de influenţă, prevăzute de art. 291 Cod penal, la individualizarea
pedepsei, instanța de fond a avut în vedere circumstanţele reale în care au fost comise faptele,
respectiv: natura şi gravitatea infracţiunii imputate (trafic de influenţă - corupţie pasivă, infracţiune
cu privire la care în noua legislaţie penală legiuitorul a înţeles să reducă uşor limita maximă a
pedepsei, manifestând în continuare preocupare pentru a combate acest fenomen infracţional, în
prezent limitele de pedeapsă fiind cuprinse între 2 şi 7 ani închisoare) modalitatea şi împrejurările
în care inculpata a acţionat (folosindu-se de cunoştinţele pe care le avea şi profitând de credulitatea
persoanelor vătămate inculpata a construit un tablou complex care a implicat creearea unor conturi
fictive de facebook, desfășurarea de activități concrete și multiple de inducere în eroare și păgubire
a unor persoane prin prezentarea unor împrejurări nereale, în scopul obținerii de foloase materiale),
precum şi urmarea produsă cel mai important efect negativ al acestui gen de fapte rămâne formarea
unei impresii greşite asupra funcţionarului „corupt” în rândul cetăţeanului; aceasta va determina ca
omul de rând să nu mai aibă încredere în funcţionar - şi nu doar privit individual, ci asupra tuturor
dintr-o anumită ramură, producându-se efectul de grup, chiar asupra întregii instituţii – Ministerul
Administraţiei şi Internelor), circumstanţele personale ale inculpatei (sub acest aspect s-a reţinut că
inculpata este tânără, are antecedente penale, are un loc de muncă, a absolvit studii medii şi este
integrată din punct de vedere social), dispunând condamnarea inculpatei R.A. - arestată preventiv,
la o pedeapsă de 2 (doi) ani și 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de
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influență, prev. de art 291 Cod penal, cu aplic. art. 43 alin. (1) C.p. cu referire la art. 396 alin. (10)
din C.p.p.
Având în vedere implicaţiile socio-morale ale faptei de trafic de influenţă, în temeiul art. 66
alin. (1) lit. a), b), şi alin. (3) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., art. 68 alin. 3 Cod penal, s-a interzis
inculpatei R.A. exercitarea, pe o durata de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor
drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În conformitate cu art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C.p., și art.
65 alin. (3) Cod penal, s-a interzis inculpatei R.A., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul aceloraşi
drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară.
În ceea ce privește pedeapsa pentru cea de-a doua faptă, la individualizarea judiciară a pedepsei,
atât din perspectiva cuantumului cât şi a modalităţii de executare, s-a ţinut seama atât de
circumstanţele reale în care a fost comisă fapta cât şi cele personale ale inculpatei, respectiv: natura
şi gravitatea infracţiunii imputate (înșelăciune), modalitatea şi împrejurările în care inculpata a
acţionat (profitând de situația delicată a persoanei vătămate Sitar Claudia, de vulnerabilitatea
acesteia dată de starea gravă de sănătate a copilului acesteia), precum şi urmarea produsă (obținerea
de foloase patrimoniale).
În consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.pr.pen, privind reducerea
limitelor pedepsei cu o treime, instanța de fond a condamnat-o pe inculpata R.A. - arestată preventiv,
la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înșelăciune, prevăzută de
art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplicarea art. 43 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 396 alin. (10)
din C.p.p. (persoană vătămată S.C.C.).
În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), şi alin. (3) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., art. 68 alin.
3 Cod penal, s-a interzis inculpatei R.A. exercitarea, pe o durata de 2 ani, cu titlu de pedeapsă
complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În conformitate cu art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C.p., și art.
65 alin. (3) Cod penal, s-a interzis inculpatei R.A., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul aceloraşi
drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară.
În conformitate cu art. 38 alin. (1) din C.p. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., s-a constatat
că cele două infracţiuni comise de inculpata R.A. se află în stare de concurs real.
Au fost contopite pedepsele aplicate în prezenta cauză inculpatei R.A., în pedeapsa cea mai
grea de 3 (trei) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 9 (nouă) luni închisoare (o treime din
pedeapsa mai mică), urmând ca în final, inculpata R.A. să execute o pedeapsă de 3 (trei) ani, și 9
(nouă) luni închisoare.
În baza art. 45 alin. (1) Cod penal s-a aplicat inculpatei R.A. pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul
de a fi ales în cadrul autorităţilor 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 (doi) ani, după executarea pedepsei
sau considerarea ca executată a acesteia, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
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În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal raportat art. 45 alin. 3 lit. a) s-a aplicat inculpatei R.A.
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 cadrul autorităţilor publice sau în orice alte funcţii publice şi
dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Totodată s-a constatat că inculpata R.A. a comis infracțiunile ce fac obiectul prezentei cauze
în stare de recidivă postcondamnatorie, în termenul de încercare dispus prin Sentința penală nr.
277/2018 pronunțată de Tribunalul Suceava în dos. nr. 2725/86/2018, definitivă prin neapelare.
În baza art. 96 alin. 4 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal 43 alin. 2 Cod penal s-a dispus
revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 1 an, 10 luni și 10 zile
închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 277/2018 pronunțată de Tribunalul Suceava în dos. nr.
2725/86/2018 definitivă prin neapelare, și executarea pedepsei de 3 (trei) ani, și 9 (nouă) luni
închisoare aplicată inculpatei prin sentință pe lângă pedeapsa de 1 (un) an, 10 (zece) luni și 10 (zece)
zile, inculpata R.A. având de executat pedeapsa finală de 5 (cinci) ani, 7 (șapte) luni și 10 (zece)
zile.
În baza art. 45 alin. 3 lit. b Cod penal s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen.: 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 4 ani după executarea pedepsei sau considerarea ca executată a acesteia, în condiţiile
art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În baza art. 45 alin. 5 C. pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., 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. 72 şi art. 73 alin. 1 teza a II-a Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatei
R.A., durata reţinerii din 25.05.2016 (dispusă în dos. nr. 2725/86/2018), precum și durata reținerii
şi arestării preventive începând de la data de 25.08.2020 până la zi (dispuse în prezentul dosar).
În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, a fost menţinută măsura arestării preventive luată faţă
de inculpata R.A., prin încheierea nr. 76/26.08.2020, pronunţată de judecătorul de drepturi şi
libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava în dosarul nr. 2621/86/2020, rămasă definitivă prin
încheierea nr. 44/28.08.2020 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi de la nivelul Curţii de Apel
Suceava.
În ceea ce îl privește pe inculpatul P.G.C., instanța de fond a dispus încetarea procesului
penal față de acesta cu privire la infracțiunea de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 rap. la
art. 244 alin. 1, 2 CP (persoană vătămată M.A.I.), întrucât a intervenit împăcarea părților.
S-a reţinut că anterior citirii actului de sesizare a instanţei (în conformitate cu art. 159 alin. (3) din
C.p.), persoana vătămată a depus o declarație autentică prin care a declarat că se împacă cu
inculpatul, inculpatul declarând la rândul său prin act autentic că se împacă cu persoana vătămată
M.I.A..
Cu privire la celelalte două infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată inculpatul P.G.C., s-au
reţinut următoarele:
Inculpatul P.G.C. a contribuit cu acte de complicitate la săvârșirea faptei de către inculpata R.A., în
sensul că a însoţit-o pe inculpata R.A. de mai multe ori atunci când a preluat sume de bani de la

574

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

persoana vătămată S.C.C. sau de la persoana vătămată M.I.A., prin intermediul tatălui acesteia,
martorul M.C.N., pretinzând că este „unchiul lui Alex” şi acţionând ca un şofer. De asemenea,
P.G.C. a preluat fizic sumele de 1500 lei, 490 euro și respectiv 3000 lei, de la martorul M.C.N., în
datele de 06.04.2020, 07.04.2020 și respectiv 09.04.2020, care au făcut obiectul infracțiunilor de
înșelăciune (persoană vătămată M.I.A.) și trafic de influență. El a fost recunoscut în planşele foto
de martorul M.C.N. şi de persoana vătămată S.C.C. De asemenea, când situaţia a impus, acesta a
restituit sume mici de bani persoanei vătămate S. (după cum a fost arătat mai sus, în datele de 09 și
10.04.2020), pentru a conferi credibilitate promisiunilor de restituire a banilor către aceasta făcute
de „S.A.I.”, şi a temporiza cât mai mult demersurile procedurale, făcute până la urmă de aceasta,
prin sesizarea faptei către autorităţi. Acest fapt este confirmat nu numai de declarația persoanei
vătămate S., ci și de conversațiile, înregistrate în mediu ambiental, dintre inculpatele P. și R. atunci
când se aflau reținute în C.R.A.P. Suceava în intervalul 25-26.08.2020. Într-o porțiune din discuții,
inculpata R. se arată surprinsă că persoana vătămată S. „a recunoscut” că i-au fost restituiți 500 lei
și 50 de euro prin intermediul lui Cristi, întrebând expres acest lucru pe inculpata P., iar când
inculpata P. are mici neclarități cu privire la acest aspect, inculpata R. revine cu noi precizări, fiind
evident că avea cunoștință de acest aspect.
Inculpatul P. nu a avut reţineri în a întări aparenţa de integritate şi disponibilitate a lui „S.A.I.”,
inclusiv împrejurarea falsă că R.A., al cărui sex şi identitate le cunoştea, ar fi fost bărbat cu numele
Alex („poliţistul” S.A.I.), la întâlnirea cu tatăl persoanei vătămate M.I.A., după cum rezultă din
declaraţia acestuia de martor dată la dosar, spunându-i că „pe el îl cunosc toţi din poliţie, are relaţii,
şi aşa a trecut uşor de filtrele instituie din cauza stării de urgenţă”.
Din declaraţia persoanei vătămate M.A.I., rezultă că numitul P.G.C. („Cristi”) folosea numărul de
telefon 0720... . Această împrejurare este confirmată de extrasele de tip listing, respectiv procesul
verbal de analiză din 13.07.2020, în care este arătat că numărul de telefon susmenționat a fost folosit
în terminalul mobil cu seria IMEI 86... în care a fost folosită și cartela PREPAID cu nr. 0742...
având ca utilizator înregistrat pe P.C., cu adresa A.V. nr. 11, Suceava, România.
Așa cum a indicat martorul M.C.N. în declarația sa, la întâlnirile în care inculpatul P., singur sau
după caz însoțit de „Alex” (inculpata R.) a preluat sume de bani de la martorul M. (una în mun.
Gura Humorului în parcarea de la „Casa Afacerilor”, una în com. Stulpicani în centrul comunei „la
bifurcație” și una la domiciliul din aceeași comună a martorului M.C.N., inculpatul a venit la volanul
unui auto marca Renault de culoare închisă. Acest aspect este confirmat de planșa foto de la dosar
și de adresele Serviciului Rutier Suceava și Serviciului de Înmatriculări Suceava, care atestă faptul
că inculpatul P. era în intervalul relevant penal posesor de permis auto categoria B și avea în
proprietate un autoturism marca Renault Laguna de culoare închisă (gri).
Deși în cursul urmăririi penale inculpatul P. s-a prevalat de dreptul de a nu face nicio declarație în
cauză, repetitivitatea conduitelor sale de însoțire a inculpatei R., de întărire a identității false asumate
de aceasta sau după caz de preluare a sumelor de bani de la persoanele vătămate (trei acte distincte
în datele de 06, 07 și 09.04.2020) precum și ale conduitelor de restituire ale unor sume de bani către
persoana vătămată S.tar (două acte distincte, în datele de 09 și 10.04.2020), săvârșite în același
interval scurt de timp (06-10.04.2020) denotă în mod evident atitudinea psihică intenționată a
acestuia de a ajuta și facilita manoperele dolozive întreprinse de inculpata R. în deplină cunoștință
de cauză. Mai mult, atât din materialul de supraveghere tehnică constând în interceptarea unor
convorbiri cât și cel constând în înregistrarea convorbirilor ambientale rezultă faptul că inculpata R.
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avea și are o datorie bănească către inculpatul P., cel mai probabil constând în chiar o parte din
sumele de bani obținute în mod fraudulos de la persoanele vătămate.
În drept, instanța de fond a reținut că fapta inculpatului P.G.C., care având cunoștință despre faptul
că inculpata R.A., atribuindu-și identitatea falsă de bărbat și lucrător de poliție numit ”S.A.I. sau
Alex” urmează să primească niște sume de bani de la numitul M.C.N. ca urmare a promisiunii
inculpatei către fiica acestuia, M.I.A., de a o ajuta în schimbul banilor prin intervenția asupra unor
lucrători de poliție din cadrul IPJ Suceava, pentru ca aceasta din urmă să își recupereze permisul
auto, inculpata R. comunicându-i numitei M.I.A. că îl va trimite pe ”unchiul său, Cristi” să ridice
banii, alături de numărul de telefon al acestuia, în data de 06.04.2020, a oferit sprijin și ajutor în
acest sens inculpatei R.A., materializat prin aceea că a preluat-o și însoțit-o pe inculpata R.A., la
volanul unui auto marca Renault, proprietate personală, de culoare gri, deplasându-se în com.
Stulpicani, și pretinzând în mod fals că este ”Cristi, unchiul lui Alex”, pentru a întări aparența falsă
creată de inculpata R.A., unde s-au întâlnit, la intrarea în centrul comunei, la ”bifurcație”, cu
numitul M.C.N. de la care a primit suma de 1500 lei, pe care a remis-o apoi inculpatei R.A., respectiv
la data de 07.04.2020 s-a întâlnit în același scop cu numitul M.C.N. în orașul Gura Humorului, în
parcarea de la ”Casa Afacerilor” de la care a primit suma de 490 euro, pe care ulterior a remis-o
inculpatei R.A., știind la momentul primirii lor că aceste sume reprezentau contravaloarea unei
conduite ilegale promise de inculpata R.A. numitei M.I.A., anume aceea de a interveni pe lângă
lucrători de poliție din cadrul IPJ Suceava pentru ca ultima să își recupereze permisul auto,
întrunește elementele constitutive al infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prev. de art.
48 rap. la art. 291 CP.
Potrivit jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție, persoana care facilitează legătura dintre
traficantul de influenţă şi cumpărătorul de influenţă şi intermediază primirea de către traficantul de
influenţă a banilor pretinşi, fără a promite că va influenţa în mod direct funcţionarii publici abilitaţi
să îndeplinească un act, are calitatea de complice la infracţiunea de trafic de influenţă, iar nu de
autor al acestei infracţiuni. (Decizia nr. 138/A din data de 18 aprilie 2017 pronunțată de Secția
penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție)
În cauză inculpatul, cu intenție, a înlesnit săvârșirea faptei de trafic de influență de către inculpata
R.A., preluând-o și însoțind-o pe inculpata R.A., sau primind în numele acesteia sume de bani, pe
care ulterior i le-a remis.
De asemenea, instanța de fond a mai reținut că fapta inculpatului P.G.C. care, având la cunoștință
faptul că inculpata R.A., atribuindu-și identitatea falsă de bărbat și lucrător de poliție numit ”S.A.I.
sau Alex” urma să primească niște sume de bani, în mod faudulos, de la persoana vătămată S.C.C.,
sub pretextul fals de contravaloare pentru intervenția medicală necesară copilului, grav bolnav, al
acesteia din urmă, la o dată cuprinsă între 16.03.2020-07.04.2020 a oferit sprijin și ajutor în acest
sens inculpatei R.A., materializat prin aceea că a preluat-o și însoțit-o pe inculpata R.A., la volanul
unui auto marca Renault, proprietate personală, de culoare gri, deplasându-se în com. Târlișua, jud.
Bistrița Năsăud, lângă școala din comună, unde s-au întâlnit cu persoana vătămată S.C.C.,
pretinzând în mod fals că este ”Cristi, unchiul lui Alex” pentru a întări aparența de realitate a
identității false asumate de inculpată, unde a stat de vorbă cu fratele minor al persoanei vătămate cât
timp persoana vătămată a remis suma de 1000 euro inculpatei R.A., producându-se astfel păgubirea
persoanei vătămate iar ulterior, după izbucnirea unui scandal mediatic ca urmare a unor plângeri
formulate de persoana vătămată, s-a deplasat la datele de 09.04.2020 și 10.04.2020 în com. Ostra,
jud. Suceava, unde persoana vătămată se mutase între timp, și i-a restituit din partea inculpatei R.A.
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sumele de 500 lei și 50 de euro, pentru a o determina să își retragă plângerile formulate, întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 rap. la art. 244
alin. 1, 2 CP (persoană vătămată S.C.C.).
La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului P.G.C., instanța de fond a avut în vedere
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal şi anume: împrejurările şi modul
de comitere a infracţiunilor, folosul obţinut, starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite,
natura şi gravitatea rezultatului produs şi consecinţele acestuia, motivul şi scopul comiterii
infracţiunilor, conduita inculpatului după comiterea faptelor şi în cursul procesului penal, precum şi
elementele ce ţin de persoana acestuia, dispozițiile art. 396 alin. 10 Cod procedura penala
Astfel, în temeiul art. 396 alin. (2) C.pr.pen., instanța l-a condamnat pe inculpatul P.G.C. la o
pedeapsă de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
trafic de influență, prev. de art. 48 rap. la art. 291 CP, cu referire la art. 396 alin. (10) din C.p.p.
În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), şi alin. (3) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., s-a interzis
inculpatului P.G.C. exercitarea, pe o durată de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a
următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În conformitate cu art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C.p., și art.
65 alin. (3) Cod penal, s-a interzis inculpatului P.G.C., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul
aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară.
În temeiul art. 396 alin. (2) C.pr.pen., instanța de fond l-a condamnat pe inculpatul P.G.C., la o
pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înșelăciune, prev.
de art. 48 rap. la art. 244 alin 1,2 CP (persoană vătămată S.C.C.).
În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), şi alin. (3) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., i-a interzis
inculpatului P.G.C. exercitarea, pe o durată de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a
următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În conformitate cu art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C.p., și art.
65 alin. (3) Cod penal, i-a interzis inculpatului P.G.C., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul
aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară.
În conformitate cu art. 38 alin. (1) din C.p. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., s-a constatat că
cele două infracţiuni comise de inculpatul P.G.C. se află în stare de concurs real.
Totodată, au fost contopite pedepsele aplicate în prezenta cauză inculpatului P.G.C., în
pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 6 (şase) luni închisoare
(o treime din pedeapsa mai mică), urmând ca în final, inculpatul P.G.C. să execute o pedeapsă de 2
(doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pedeapsă ce urmează a fi executată în regim de detenţie.
Instanţa de fond a dispus ca pedeapsa să fie executată în regim de detenție, reținând că, chiar
dacă inculpatul a contribuit doar cu acte de complicitate la săvârșirea faptelor, dată fiind gravitatea
acestora, doar prin executarea efectivă a acesteia poate fi atins în cauză scopul pedepsei.
În baza art. 45 alin. (1) Cod penal s-a aplicat inculpatului P.G.C. pedeapsa complementară
a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul
de a fi ales în cadrul autorităţilor publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
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funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau
considerarea ca executată a acesteia, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal raportat art. 45 alin. 3 lit. a) s-a aplicat inculpatului
P.G.C. 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 cadrul autorităţilor publice sau în orice alte funcţii publice
şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., a fost menţinută măsura asiguratorie a sechestrului
asigurator luat de procuror asupra sumei de 700 lei formată din 14 bancnote de 50 lei aparținând
inculpatei R.A. (conform recipisei de depunere de la filele 222-223 dos u.p. vol.2).
Instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 291 alin. 2 Cod penal, banii, valorile sau orice alte bunuri
oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea
prin echivalent, astfel că a dispus confiscarea de la inculpaţii R.A. şi P.G.C. a sumei de 800 euro,
sumă ce a făcut obiectul infracţiunii de trafic de influenţă.
Instanța de fond a constatat ca fiind întemeiate pretențiile civile ale numitei S.C.C., astfel că în baza
art. 19 Cod procedură penală, art. 404 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 1349, 1357 şi 1453 Cod
civil, a admis acţiunea civilă şi a obligat inculpaţii, în solidar, la plata către S.C.C. a sumei de 1.750
euro cu titlu de despăgubiri.
Totodată, instanța de fond a dispus disjungerea acţiunii penale privind pe inculpata P.E.L. şi a trimis
cauza Serviciului Registratură din cadrul Tribunalului Suceava, în vederea formării unui nou dosar
privind pe sus-numita, ce a fost repartizat aceluiaşi complet de judecată – C8F, conform art. 111
alin. 4 din Hotărârea nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor
judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanța de fond a obligat inculpaţii R.A.
şi P.G.C. la plata către la plata către stat a cheltuielilor judiciare în cuantum de câte 1.500 lei fiecare
(din care suma de 700 lei/inculpat reprezentând cheltuieli din cursul urmăririi penale).
În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d Cod proc.pen. a fost obligată persoana vătămată M.I.A. la plata
cheltuielilor judiciare în cuantum de 500 lei.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul
Suceava şi inculpaţii R.A. şi P.G.C. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În esenţă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a criticat sentinţa penală apelată susținând că în
mod nelegal s-a dispus de către instanţa de fond confiscarea sumei de 800 euro de la inculpaţii R.A.
şi P.G. întrucât această sumă a fost primită efectiv de către inculpata R.A.
Un alt motiv de nelegalitate rezidă din greşita obligare în solidar a inculpaţilor R.A., P.G.C. şi P.E.L.
la plata sumei de 1650 euro către partea civilă S.C.A., în condiţiile în care doar primii doi inculpați,
respectiv P. şi R. au uzat de procedura simplificată iar faţă de inculpata P.E.L. s-a dispus disjungerea
cauzei, situație în care se impunea ca instanţa de fond să disjungă acţiunea civilă formulată.
Celelalte două motive de nelegalitate vizează, pe de o parte, greşita aplicare a pedepsei
complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o durata de 4
ani față de inculpata R.A., iar pe de altă parte, omisiunea instanței de fond de a reține dispozițiile
art. 396 alin. 10 Cod procedură penala cu privire la infracțiunea de complicitate la înșelăciune, prev.
de art. 48 raportat la art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat inculpatul P.G.C.
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S-a susținut că pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor sus-menţionate pe timp de
2 ani dispusă prin sentinţa penală nr. 277/2018 a Tribunalului Suceava, definitivă, a fost executată
integral, fiind aplicabile prevederile art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, astfel că instanța de fond trebuia
să aplice inculpatei R. pedeapsa complementară pe o durată de 2 ani, stabilită pentru infracțiuni
concurente.
În ceea ce îl privește pe inculpatul P.G.C. s-a arătat că deși acesta a fost judecat și a beneficiat de
procedura simplificată, în dispozitiv nu s-au reţinut în ceea ce privește fapta de complicitate la
înșelăciune pentru care a fost condamnat acest inculpat, prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură
penală.
Inculpatul-apelant P.G.C., prin apărător ales, a solicitat reindividualizarea modalității de executare
a pedepsei închisorii, în sensul suspendării executării pedepsei sub supraveghere potrivit prev. art.
91 Cod penal şi, totodată, reținerea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală cu privire la infracțiunea
de complicitate la înșelăciune pentru care a fost condamnat de prima instanță.
Inculpata apelantă R.A. nu a indicat motivele de apel, iar prin declaraţiile transmise la data de
31.05.2021 şi 23 iunie 2021 a arătat că înțelege să-şi retragă apelul declarat întrucât este mulțumită
de pedeapsa stabilită de prima instanță.
Conform art. 415 alin. (1) din C. proc. pen., până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel,
oricare dintre părți își poate retrage apelul declarat, personal, prin mandatar special sau printr-o
declarație atestată sau consemnată într-un proces-verbal de conducerea locului de deținere.
Având în vedere manifestarea de voinţă liber exprimată a inculpatei R.A., precum şi dispoziţiile art.
415 alin.1 Cod procedură penală, curtea a luat act de retragerea căii de atac promovate de inculpata
R.A. împotriva sentinţei penale pronunţate de instanţa de fond.
Analizând apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și de inculpatul
P.G.C. prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în
conformitate cu prevederile art. 417 alin. 2, art. 420 alin. 10 Cod procedură penală, curtea a
constatat următoarele:
În urma efectuării propriei analize a materialului probator administrat în cauză, curtea a constatat că
în mod judicios instanţa de fond a ajuns la concluzia vinovăţiei inculpaților R.A. și P.G.C. în
comiterea infracţiunilor deduse judecăţii. De altfel, inculpații R.A. și P.G.C. au recunoscut
săvârşirea faptelor imputate, solicitând ca judecarea cauzei să se facă în procedura simplificată
bazată pe recunoaşterea învinuirii.
Din mijloacele de probă aflate la dosarul cauzei rezultă, în mod indubitabil, că:
- în intervalul 03.04.2020-07.04.2020, inculpata R.A., după ce în prealabil și-a creat și configurat
mai multe conturi false în cadrul aplicației de socializare ”Facebook”, care să confere aparența unor
persoane reale, pretinzând că se numește ”S.A.I.” sau ”Alex”, că este bărbat și lucrător de poliție în
cadrul Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava respectiv pretinzând că se numește „Andreea” și
este lucrătoare de poliție în cadrul aceleiași structuri de poliție, colegă cu ”Alex” care ”vorbise cu
ea” despre permisul numitei M.A.I., a pretins, prin intermediul mai multor conversaţii telefonice şi
în mediul virtual, în cadrul aplicaţiilor Facebook şi WhatsApp, și a primit de la numita M.A.I. suma
de 800 euro, în schimbul exercitării influenţei lui ”S.A.I.” pe lângă unul sau mai mulţi lucrători de
poliţie din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava pentru a-i determina pe aceştia să-i restituie
permisul auto numitei M.A.I., actul fiind ridicat şi suspendat din luna decembrie 2019 în urma unui
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accident rutier, suma fiind remisă efectiv în două tranșe, în datele de 06.04.2020 și 07.04.2020, pe
raza com. Stulpicani jud. Suceava și în orașul Gura Humorului, jud, Suceava, prin intermediul tatălui
numitei M.I.A. care, acționând fără vinovăție și fără a ști scopul real în care erau remiși, a înmânat
banii inculpatului P.G.C., acesta din urmă acționând în calitate de complice și a dat banii mai departe
inculpatei R.A.;
- în intervalul 15.03.2020 – 07.04.2020, inculpata R.A., cu complicitatea inculpatei P.E.L., care i-a
oferit informații despre persoana vătămată S.C.C. și i-a făcut legătura cu ea, facilitând abordarea ei,
a pretins că se numește ”S.A.I.” sau ”Alex”, că este bărbat și lucrător de poliție în cadrul Serviciului
Rutier din cadrul IPJ Suceava și a abordat-o, inițial prin intermediul aplicației Facebook, pe persoana
vătămată S.C.C. din com. Ostra, jud. Suceava, spunându-i în mod fals și mincinos că vrea să o ajute
financiar pentru a ameliora starea de sănătate a bebelușului său în vârstă de două luni, grav bolnav,
și să faciliteze efectuarea unor intervenții medicale în cadrul unei clinici private specializate din
orașul Viena, Austria, întărind apoi această aparență prin prezentarea unei false adeverințe de
”atestare juridică polițist”, apoi abordarea persoanei vătămate de pe un alt cont din aplicația
Facebook cu numele ”Cristina Cris”, pretinzând a fi mama lui ”Alex” și că va face tot posibilul să
o ajute respectiv prin simularea și prezentarea unor conversații pe aplicația WhatsApp cu un pretins
medic numit ”Mihai” ori a unui polițist numit ”Luci”, persoane fictive, care ar fi avut menirea să
faciliteze efectuarea intervențiilor medicale asupra bebelușului persoanei vătămate, a solicitat, fără
a avea intenția de a-i restitui, respectiv primit, de la persoana vătămată, astfel indusă în eroare, suma
de 2000 lei, remisă efectiv prin transfer bancar în data de 16.03.2020, iar după ce i-a câștigat
încrederea, inclusiv în cadrul unei întâlniri fizice cu ajutorul inculpatului P.G.C., care pretindea a fi
”unchiul lui Alex”, în urma mai multor conversații, a sedus persoana vătămată din punct de vedere
sentimental, menținând aparența identității false de bărbat ”S.A.I.” inclusiv datorită fizionomiei
evidente masculine, promițându-i că vrea să aibă o relație cu ea și că vrea să o ajute să își crească
bebelușul, persoana vătămată crezând aceste aspecte și fiind în așteptarea concretizării demersurilor
medicale promise anterior, solicitându-i mai apoi, fără a avea intenția de a-i restitui și primind
efectiv, direct de la aceasta, în numerar, sumele de 1000 euro și 3000 lei, în intervalul 17.03.202007.04.2020, prima sumă sub pretextul fals de contravaloare pentru intervenția medicală necesară
copilului, iar a doua sumă cu titlu de împrumut, sub pretextul fals și mincinos al achitării avansului
la un apartament, pretins contractat în mun. Bistrița, unde acestea ar fi urmat să locuiască alături de
copil, cauzându-i prin manoperele dolozive expuse o pagubă persoanei vătămate S.C.C. în cuantum
de 5000 lei și 1000 de euro, după izbucnirea unui scandal mediatic ca urmare a formulării unor
plângeri, restituind persoanei vătămate sumele de 2000 lei prin transfer bancar și 500 lei și 50 euro
în numerar prin intermediul inculpatului P.G.C., care a acționat în calitate de complice;
- inculpatul P.G.C., având cunoștință despre faptul că inculpata R.A., atribuindu-și identitatea falsă
de bărbat și lucrător de poliție numit „S.A.I. sau Alex” urmează să primească niște sume de bani de
la numitul M.C.N., ca urmare a promisiunii inculpatei către fiica acestuia, Mîndrilă Ionela Ancuța,
de a o ajuta în schimbul banilor prin intervenția asupra unor lucrători de poliție din cadrul IPJ
Suceava, pentru ca aceasta din urmă să își recupereze permisul auto, inculpata Rotari comunicândui numitei M.I.A. că îl va trimite pe ”unchiul său, Cristi” să ridice banii, alături de numărul de telefon
al acestuia, în data de 06.04.2020, a oferit sprijin și ajutor inculpatei R.A.. În acest sens, inculpatul
P.G.C. a preluat-o și însoțit-o pe inculpata R.A., la volanul unui auto marca Renault, proprietate
personală, de culoare gri, în com. Stulpicani, unde pretinzând în mod fals că este ”Cristi, unchiul lui
Alex”, pentru a întări aparența falsă creată de inculpata R.A., s-au întâlnit, la intrarea în centrul
comunei, la ”bifurcație”, cu numitul M.C.N. de la care a primit suma de 1500 lei, pe care a remis-o
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apoi inculpatei R.A., iar la data de 07.04.2020 s-a întâlnit în același scop cu numitul M.C.N.în orașul
Gura Humorului, în parcarea de la ”Casa Afacerilor”, persoană de la care a primit suma de 490 euro,
pe care ulterior a remis-o inculpatei R.A., știind la momentul primirii lor că aceste sume reprezentau
contravaloarea unei conduite ilegale promise de inculpata R.A. numitei Mîndrilă Ionela Ancuța,
anume aceea de a interveni pe lângă lucrători de poliție din cadrul IPJ Suceava pentru ca ultima să
își recupereze permisul auto;
- inculpatul P.G.C., având cunoștință de faptul că inculpata R.A., atribuindu-și identitatea falsă de
bărbat și lucrător de poliție numit ”S.A.I.sau Alex” urma să primească niște sume de bani, în mod
faudulos, de la persoana vătămată S.C.C., sub pretextul fals de contravaloare pentru intervenția
medicală necesară copilului, grav bolnav, al acesteia din urmă, la o dată cuprinsă între 16.03.202007.04.2020 a oferit sprijin și ajutor în acest sens inculpatei R.A., materializat prin aceea că a preluato și însoțit-o pe inculpata R.A., la volanul unui auto marca Renault, proprietate personală, de culoare
gri, deplasându-se în com. Târlișua, jud. Bistrița Năsăud, lângă școala din comună, unde s-au întâlnit
cu persoana vătămată S.C.C., pretinzând în mod fals că este ”Cristi, unchiul lui Alex” pentru a întări
aparența de realitate a identității false asumate de inculpată, unde a stat de vorbă cu fratele minor al
persoanei vătămate cât timp persoana vătămată a remis suma de 1000 euro inculpatei R.A.,
producându-se astfel păgubirea persoanei vătămate iar ulterior, după izbucnirea unui scandal
mediatic ca urmare a unor plângeri formulate de persoana vătămată, s-a deplasat la datele de
09.04.2020 și 10.04.2020 în com. Ostra, jud. Suceava, unde persoana vătămată se mutase între timp,
și i-a restituit din partea inculpatei R.A. sumele de 500 lei și 50 de euro, pentru a o determina să își
retragă plângerile formulate.
În drept, aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de trafic de influență
prev. de art. 291 Cod penal și înșelăciune prev. de art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal, în cazul inculpatei
R.A., respectiv complicitate la trafic de influenta prev. de art. 48 raportat la art. 291 Cod penal și
complicitate la înșelăciune prev. de art. 48 raportat la art. 291 Cod penal, în cazul inculpatului
P.G.C., astfel cum corect a reținut instanța de fond.
Legat de criticile formulate de inculpatul P.G.C., cu referire la încadrarea juridică a faptelor reținute
în sarcina sa și probatoriul administrat, invocate prin motivele de apel formulate în scris, dar care
nu au mai fost susținute cu ocazia dezbaterilor, curtea a notat următoarele:
Infracţiunea de trafic de influenţă se deosebeşte de cea de înşelăciune prin obiectul său juridic care
este alcătuit din relaţiile sociale din categoria acelora de serviciu sau în legătură cu serviciul, în timp
ce înşelăciunea vizează exclusiv patrimoniul.
În cazul infracţiunii de înşelăciune persoana care dă banii sau bunurile este de bună-credinţă, fiind
indusă în eroare de către autor, pe când în cazul traficului de influență cel care dă banii sau bunurile
este de rea-credinţă şi urmăreşte ca autorul să determine pe un funcţionar să facă sau să nu facă un
act ce intră în atribuţiile sale de serviciu.
În speţa de față, inculpatul P.G.C., în data de 06.04.2020, a oferit sprijin și ajutor inculpatei R.A.,
prin aceea că a preluat-o și însoțit-o la volanul unui auto marca Renault, proprietate personală, de
culoare gri, deplasându-se în com. Stulpicani, și pretinzând în mod fals că este ”Cristi, unchiul lui
Alex”, pentru a întări aparența falsă creată de inculpata R.A., unde s-au întâlnit cu numitul
M.C.N.de la care a primit suma de 1500 lei, pe care a remis-o apoi inculpatei R.A., iar la data de
07.04.2020 s-a întâlnit în același scop cu numitul M.C.N. în orașul Gura Humorului, în parcarea de
la ”Casa Afacerilor”, persoană de la care a primit suma de 490 euro, pe care ulterior a remis-o
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inculpatei R.A., cunoscând că aceste sume reprezentau contravaloarea unei conduite ilegale promise
de inculpata R.A. numitei M.I.A., anume aceea de a interveni pe lângă lucrători de poliție din cadrul
IPJ Suceava pentru ca ultima să își recupereze permisul auto.
După ajutorul dat inculpatei la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, inculpatul P.G.C. a oferit
acesteia sprijin și la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna persoanei vătămate M.I.A. Astfel,
având cunoștință faptul că inculpata R.A., atribuindu-și identitatea falsă de bărbat și lucrător de
poliție numit ”S.A.I.sau Alex” urma să primească niște sume de bani de la persoana vătămată
M.A.I., prin intermediul tatălui acesteia, numitul M.C.N., ca urmare a inducerii în eroare a fiicei
acestuia, sub pretextul fals și mincinos al obținerii unui împrumut destinat plății unei pretinse
intervenții chirurgicale pentru mama lui ”S.A.I.sau Alex”, la data de 09.04.2020 inculpatul
Peptănaru a preluat-o și însoțit-o pe inculpata R.A., la volanul unui auto marca Renault, proprietate
personală, de culoare gri, deplasându-se în com. Stulpicani la domiciliul numitului M.C.N., și
pretinzând în mod fals că este ”Cristi, unchiul lui Alex”, este cunoscut în poliție și astfel a putut
trece în mod facil de filtrele instituite cu ocazia carantinei, pentru a întări aparența falsă creată de
inculpata R.A., a primit cu acea ocazie suma de 3000 RON de la numitul M.C.N.cunoscând la
momentul primirii sumei că aceasta provine din inducerea în eroare, în mod intenționat, a fiicei
ultimului de către inculpata R.A., căreia i-a remis apoi suma de bani susmenționată, astfel
producându-se păgubirea persoanei vătămate.
Pentru această din urmă faptă săvârșită la data de 09.04.2020, inculpatul Peptănaru s-a împăcat cu
persoana vătămată M.A.I., instanța de fond dispunând încetarea procesului penal pentru infracțiunea
de complicitate la înșelăciune reținută în sarcina sa.
Având în vedere considerațiile cu caracter teoretic expuse mai sus, dar și faptul că faptele de
trafic de influentă și înșelăciune au fost comise la date diferite, susținerea apărătorului inculpatului
apelant în sensul că infracțiunea de înșelăciune ar fi absorbită în infracțiunea de trafic de influență
este evident neîntemeiată.
În continuare, curtea a arătat că inculpatul P.G.C. a optat pentru a fi judecat potrivit simplificate a
recunoașterii învinuirii, recunoscând în totalitate faptele reținute în sarcina sa, astfel cum rezultă din
declarația aflata la fila 40 dosar fond. Prin urmare, față de caracterul irevocabil al declarației de
recunoaștere dată de inculpatul P.G.C. în fața primei instanțe, aserțiunile avocatului ales al acestuia
cu privire la contribuția sa la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență și ,,fragilitatea” probelor
acuzării nu pot fi primite.
Existența infracțiunilor pentru care a fost condamnat inculpatul apelant P.G.C. a fost dovedită
indubitabil cu probele administrate în cursul urmăririi penale și independent de recunoașterea
acestuia, cu atât mai mult cu cât aceasta este expresia unui comportament rațional și normal în fața
unei evidențe de necombătut.
În cauză, sub un prim aspect Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a invocat faptul că
hotărârea este nelegală prin prisma duratei pedepsei complementare rezultante aplicată inculpatei
R.A.
Curtea a constatat că prima instanță, în baza art. 45 alin. 3 lit. b Cod penal, a aplicat inculpatei R.A.
pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen, pe o durată
de 4 ani, ca urmare a adiționării la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.
66 alin. 1 lit. a, b C. pen. pe o durată de 2 ani stabilită pentru infracțiuni concurente, a pedepsei
complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., pe o durată de 2 ani,
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aplicată inculpatei prin sentința penală nr. 277/2018 pronunțată de Tribunalul Suceava în dos. nr.
2725/86/2018, rămasă definitivă prin neapelare la 28.11.2018.
Este cert că inculpata R.A. a început să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., pe o durată de 2 ani, la data de 28.11.2018, data rămânerii
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei principale, însă problema care se ridică în speța de față privește executarea pedepsei
complementare pe durata cât inculpatul se află sub puterea unor măsuri preventive privative de
libertate (reținere, arestare preventivă) dispuse pentru o nouă infracțiune săvârșită în termenul de
supraveghere, într-o cauză în care se dispune revocarea acelei suspendări și, drept urmare, cum se
determină partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară, care se adaugă, în caz de
recidivă, la pedeapsa complementară stabilită pentru noua infracțiune, potrivit art. 45 alin. (3) lit. b)
din Codul penal.
În opinia curții, pedeapsa complementară continuă să curgă, inclusiv pe durata măsurilor
preventive privative de libertate, până la expirarea duratei sale, aceasta întrucât măsurile preventive
privative de libertate nu pot anticipa aplicarea unei pedepse pentru noua infracțiune; nu există temei
pentru ca astfel de măsuri să întrerupă curgerea pedepsei complementare a cărei executare, pentru
infracțiunea anterioară, a început la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din
Codul penal; opinia în sens contrar ar conduce la situația absurdă a reluării exercitării unor drepturi
(precum cel de a fi ales, cele părintești, cel de a deține, purta și folosi arme, etc.), deși aceasta a fost
interzisă ca pedeapsă complementară, numai pentru că se presupune că inculpatul a săvârșit în
termenul de supraveghere o nouă infracțiune, în raport cu care este plasat sub puterea unor măsuri
preventive privative de libertate.
Prin urmare, față de considerentele expuse anterior, reținând că pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C. pen., pe o durată de 2 ani, aplicată inculpatei
R.A. prin sentința penală nr. 277/2018 pronunțată de Tribunalul Suceava în dos. nr. 2725/86/2018,
rămasă definitivă prin neapelare la 28.11.2018, a fost executată integral la data de 27.11.2020, în
mod greșit această pedeapsă a fost adiționată la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării
drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o durată de 2 (doi) ani, stabilită
pentru infracțiuni concurente.
În consecință, curtea a înlăturat din sentința penala apelată dispoziția prin care în baza art. 45 alin.
3 lit. b) Cod penal s-a aplicat inculpatei R.A. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.
de art. 66 alin. 1 lit. a), b) C. pen.: de a fi aleasă 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 4 ani după
executarea pedepsei sau considerarea ca executată a acesteia, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod
penal, inculpata având de executat doar pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor
prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi aleasă în cadrul autorităţilor
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 (doi) ani, stabilită pentru infracțiunile concurente.
Cea de-a doua critică a apelantului Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava privește greşita
aplicare de către prima instanţă a dispoziţiilor legale privind confiscarea specială.
Potrivit art. 291 alin. 2 Cod penal „banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse
confiscării, iar când acestea nu se găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent”.
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În cauză, din starea de fapt recunoscută și însușită de inculpați, rezultă că inculpata R.A. a primit de
la numita M.A.I. suma de 800 euro, în schimbul exercitării influenţei lui ”S.A.I.” pe lângă unul sau
mai mulţi lucrători de poliţie din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava pentru a-i determina pe
aceştia să restituie permisul auto numitei M.A.I., sumă fiind remisă în două tranșe, în datele de
06.04.2020 și 07.04.2020, pe raza com. Stulpicani jud. Suceava și în orașul Gura Humorului, jud,
Suceava, prin intermediul tatălui numitei M.I.A., care acționând fără vinovăție și fără a ști scopul
real în care erau remiși, a înmânat banii inculpatului P.G.C., acesta din urmă acționând în calitate
de complice și care mai departe a dat banii inculpatei R.A..
Prin urmare, având în vedere că suma de 800 euro a fost primită efectiv de către inculpata R.A.,
prima instanță trebuia să dispună, în temeiul art. 291 alin. 2 Cod penal, confiscarea banilor doar de
la aceasta din urmă, nu și de la inculpatul P.G.C., critica formulată de parchet sub acest aspect fiind
fondată.
În considerarea celor expuse, Curtea va înlătura din sentința penală apelată dispozițiile prin
care s-a dispus confiscarea de la inculpații R.A. și P.G.C. a sumei de 800 euro și, în baza art. 291
alin. 2 Cod penal, va confisca această sumă doar de la inculpata R.A.
Cea de-a treia critică formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, dar și de inculpatul
P.G.C. este, de asemenea, fondată, hotărârea apelată fiind nelegală sub aspectul omisiunii instanței
de fond de a indica în dispozitivul hotărârii a tuturor textelor de lege cu relevanță în stabilirea
limitelor de pedeapsă.
Astfel, deși din considerentele hotărârii rezultă că la pronunțarea acesteia instanța de fond a avut în
vedere și a valorificat cauza legală de reducere a pedepsei, în dispozitivul sentinței a omis a reține
dispozițiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penala cu privire la infracțiunea de complicitate la
înșelăciune, prev. de art. 48 raportat la art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat
inculpatul P.G.C..
Curtea reține că o justă și integrală aplicare a dispozițiilor art. 404 alin. 1 Cod procedură penală
impune ca în partea dispozitivă a hotărârii de condamnare să se indice toate textele de lege cu
relevanță în stabilirea limitelor de pedeapsă indiferent dacă sunt cauze legale de reducere a pedepsei
ori doar circumstanțe. Numai prin indicarea tuturor acestor dispoziții este posibilă verificarea
concordanței dintre pedeapsa efectiv aplicată inculpatului pentru o anumită infracțiune și limitele
speciale prevăzute de lege în cazul acelei infracțiuni, limite eventual reduse sau majorate în funcție
de incidența concretă a altor instituții de drept.
Prin urmare, constatând că în dispozitivul sentinței apelate nu au fost reținute dispozițiile art. 396
alin. 10 Cod procedură penala cu privire la infracțiunea de complicitate la înșelăciune prev. de art.
48 raportat la art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat inculpatul P.G.C., această
omisiune a instanței de fond urmând a fi corijată de instanța de control judiciar.
Curtea a apreciat că pedeapsa aplicată de instanţa de fond pentru infracțiunea de complicitate la
înșelăciune a fost în mod judicios individualizată, acordându-se suficientă relevanţă juridică datelor
ce caracterizează persoana inculpatului apelant P.G.C. dar și gradului ridicat de pericol social al
faptei comise (evaluat mai cu seamă prin prisma modului de săvârșire și a urmărilor grave produse),
care justifică orientarea pedepsei spre limita de mijloc prevăzută de lege.
Contrar însă opiniei instanţei de fond, observând că, pe parcursul întregului proces penal, inculpatul
P.G.C. a manifestat o atitudine sinceră de recunoaștere și regret cu privire la faptele comise, dar și
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că aplicarea față de aceasta a unei pedepse cu executare ar putea determina un dezechilibru major
în cadrul familiei acestuia (or, scopul procesului penal, în general, și al pedepsei, în special, nu este
numai acela de a pedepsi pe inculpat, ci și acela de a-l ajuta să se reintegreze în societate), curtea a
apreciat că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate, critica
de netemeinicie a hotărârii apelate formulată de inculpatul apelant P.G.C. fiind întemeiată.
Simpla derulare a procesului penal de față, raportată la atitudinea sinceră de regret și recunoaștere
manifestată de inculpatul apelant, creează convingerea curții că acesta a conștientizat gravitatea
faptelor comise (mai cu seamă prin prisma consecințelor nefaste pe care le-ar putea avea asupra
viitorului său și al familiei sale) și că nu va mai săvârși vreodată alte fapte de natură penală.
Constatând că în privinţa inculpatului P. sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de art. 91 din
Codul penal (inclusiv condiţia referitoare la existenţa acordului acestuia de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunităţii), curtea a modificat modalitatea de individualizare a executării
pedepsei, astfel cum aceasta a fost stabilită de instanţa de fond, şi a dispus suspendarea pedepsei
principale rezultante, sub supraveghere.
Raportat la nivelul de instrucţie a inculpatului şi la conduita adoptată pe parcursul procesului penal,
la nevoile acestuia de reeducare, curtea a stabiliu un termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în
conformitate cu dispoziţiile art. 91 din Codul penal, termen care va începe să curgă de la data
prezentei decizii penale.
Curtea a mai reținut că dispozițiile art. 404 alin. 2 teza a II a Cod procedură penală prevăd că, atunci
când instanța dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în dispozitiv se
menționează măsurile de supraveghere și obligațiile, prevăzute la art. 93 alin. (1) - (3) din Codul
penal, pe care trebuie să le respecte inculpatul.
Măsurile de supraveghere au rolul de a institui un control general asupra activităţilor inculpatului,
fiindu-i supravegheate deplasările, eventualele schimbări de domiciliu sau de loc de muncă, precum
şi mijloacele de existenţă. Obligaţiile ce pot fi instituite de instanţă au rolul de a adapta acest regim
de supraveghere la specificul cauzei şi la persoana condamnatului, fiind puse la dispoziţia
judecătorului multiple posibilităţi de a configura un regim de supraveghere cât mai eficient, în acord
cu circumstanţele concrete ale speţei.
În baza art. 93 alin. 1 Cod penal Curtea a stabilit că pe durata termenului de supraveghere inculpatul
P.G.C. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
1.să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta;
2.să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
3.să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
4.să comunice schimbarea locului de muncă;
5.să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
Apreciindu-se că este necesară parcurgerea unor programe care să aibă ca finalitate o corectă
educare a acestui inculpat din punct de vedere social, în baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal a impus
inculpatului P.G.C. obligaţia de a frecventa 2 (două) programe de reintegrare socială derulate de
către Serviciul de Probaţiune Suceava sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
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Având în vedere că inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta ore de muncă în folosul comunităţii
şi ţinând cont de faptul că în opinia instanţei de control judiciar prestarea acestor ore ar conduce la
reeducarea acestuia, învăţându-l ce înseamnă respectul faţă de normele legale şi sociale, în baza art.
93 alin. 3 Cod penal s-a dispus ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul P.G.C. să
presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul
Primăriei mun. Suceava sau în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Suceava, instituţie ce va fi stabilită de către consilierul de probaţiune ca urmare a evaluării efectuate
conform art. 51 alin. 1 din Legea nr. 253/2013, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu
poate presta această muncă.
În temeiul art. 407 alin. 2 cod procedură penală, raportat la art. 91 alin. 4 Cod penal, a atras atenţia
inculpatului P.G.C. asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal.
Critica formulată de procuror sub aspectul nelegalității soluționării de către instanța de fond a laturii
civile este, de asemenea, întemeiată.
Curtea a reținut că, prin sentința apelată, instanța de fond a admis acțiunea civilă formulată de partea
civilă S.C.A. și a obligat inculpații, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 1650 euro.
În cauză, inculpații P.G.C., R.A. și P.E.L. au fost trimiși în judecată în judecată pentru infracțiunea
de înșelăciune săvârșită în dauna persoanei vătămate S.C.C. (în sarcina inculpaților P.G.C. și P.E.L.
reținându-se forma de participație a complicității prev. de art. 48 Cod penal).
Inculpații P.G.C. și R.A. au fost judecați potrivit procedurii recunoașterii învinuirii, în timp
ce inculpata P.E.L. nu a uzat de această procedură, urmând a fi judecată potrivit procedurii obișnuite,
prin sentința penală apelată dispunându-se disjungerea acțiunii penale cu privire la această inculpata
și formarea unui nou dosar.
Potrivit art. 1370 Cod civil, dacă prejudiciul a fost cauzat prin acțiunea simultană sau succesivă a
mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi cauzat prin
fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar față de victimă.
Prin prisma textului de lege menționat care impune obligația solidară a persoanelor care săvârșesc
fapte delictuale, prima instanță nu putea soluționa acțiunea civilă exercitată de partea civilă S.C.C.,
în contradictoriu cu inculpații R.A., P.G.C., P.E.L., câtă vreme inculpata P.E.L. nu a recunoscut
acuzația adusă și nu a fost încă judecată. În această situație, instanța de fond trebuia să disjungă și
acțiunea civilă exercitată de partea civilă S.C.C. și să o soluționeze odată cu acțiunea penală
disjunsă.
În considerarea argumentelor de mai sus, Curtea a înlăturat din sentința penală apelată dispoziția
prin care s-a soluționat acțiunea civilă exercitată de partea civilă S.C.C. și a trimis spre rejudecare
la aceeași instanță acțiunea civilă exercitată de partea civilă S.C.C., în contradictoriu cu inculpații
R.A., P.G.C., P.E.L.
Față de considerentele expuse, în baza art. 421 pct. 2 lit. a și b Cod procedură penală curtea a
admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și inculpatul P.G.C., a
desființa, în parte, sentința penală nr. 200 din data de 27 aprilie 2021 pronunţată de Tribunalul
Suceava și în rejudecare s-a procedat în sensul celor mai sus menționate.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare
prezentei decizii.
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Întrucât pe parcursul soluţionării prezentei cauze, inculpata R.A. s-a aflat în stare de arest preventiv,
conform art. 422 Cod procedură penală în referire la art. 72 alin. 1 Cod penal, din pedeapsa aplicată
inculpatei se va deduce în continuare perioada arestării preventive a acesteia de la 27 aprilie 2021
la zi.

7. Sustragerea de bunuri de către inculpat din locuinţa victimei, după ce acesta a întreţinut un
raport sexual prin constrângere cu victima, nu justifică reţinerea în încadrarea juridică a
infracţiunii de furt calificat a circumstanţei agravante prev. de art. 229 alin. 2 lit. b Cod penal
(prin violare de domiciliu) întrucât intenţia de a sustrage bunuri din locuinţa persoanei vătămate
a fost o intenţie supravenită, după ce inculpatul pătrunsese în locuinţă şi întreţinuse cu aceasta
un act sexual prin constrângere
Rezumat:
Inculpatul a fost trimis în judecată şi condamnat în primă instanţă pentru săvârşirea infracţiunilor
de viol prev. de art. 218 alin. 1 Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1
lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că
la data de 25.02.2021, în jurul orelor 15.00, după ce a pătruns în locuința persoanei vătămate L.D.,
din satul Bobulești, orașul Ștefănești, județul Botoșani, şi prin constrângere, a întreţinut cu aceasta
un act sexual, iar la plecarea din locuinţă, din prima cameră, a sustras de pe o masă, două telefoane
mobile mărcile Samsung și Freeman în valoare de 300 lei și o pereche de cercei din argint în
valoare de 200 lei.
Raportat la situaţia de fapt reţinută, instanţa de apel a dispus schimbarea încadrării juridice a
infracţiunilor pentru care inculpatul apelant C.F.a fost condamnat de prima instanţă din
infracţiunile de viol prev. de art. 218 alin. 1 Cod penal şi de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1,
art. 229 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în
infracţiunile de viol prev. de art. 218 alin.1 Cod penal şi de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1,
229 alin.1 lit. b Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
Argumentele care au pledat în acest sens constau în aceea că intenţia de a sustrage bunuri din
locuinţa persoanei vătămate a fost o intenţie supravenită, intervenind după ce inculpatul pătrunsese
în locuinţă şi întreţinuse cu aceasta un act sexual prin constrângere, violarea de domiciliu fiind
realizată ca şi infracţiune mijloc pentru realizarea violului, infracţiunea scop, motiv pentru care sa apreciat că nu se impune reţinerea agravantei prev. de art. 229 alin. 2 lit. b Cod penal (săvârşirea
faptei de furt prin violare de domiciliu). Cum cadrul procesual fixat în cauză este limitat de apelul
inculpatului, în respectarea principiului neagravării situaţiei juridice în propria cale de atac,
Curtea se află în imposibilitate de a reţine, ca şi infracţiune de sine stătătoare, violarea de domiciliu
prev. de art. 224 alin. 1 şi 2 Cod penal, în concurs cu infracţiunile de viol, prev. de art. 218 alin.1
Cod penal şi de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin.1 lit. b Cod penal, rezultatul fiind
îngreunarea situaţiei juridice a inculpatului prin încadrarea situaţiei de fapt în trei infracţiuni aflate
în concurs în locul a două infracţiuni aflate în concurs şi pentru care a fost condamnat, aspect
nepermis de principiul anterior invocat.
(Decizia nr. 584 din 06 august 2021, dosar nr. 429/297/2021)

Hotărârea:
587

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

Prin sentinţa penală nr. 84 din data de 04.06.2021 pronunţată de Judecătoria Săveni, în baza art. 218
alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 374 alin. 4, art. 375 alin. 1, art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., a
fost condamnat inculpatul C.F. pentru săvârşirea infracţiunii de viol, faptă prevăzută și pedepsită de
art. 218 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 6 (şase) ani
închisoare. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal i s-a interzis inculpatului C.F., ca pedeapsă
complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n Cod penal, pe o
perioadă de trei ani, după executarea pedepsei închisorii sau considerarea ca executată a acesteia,
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; dreptul de a comunica ori de a se apropia
de persoana vătămată L.D. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal i s-a aplicat inculpatului C.F.
pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. lit. a, b, n 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; dreptul de a comunica ori de a se apropia
de persoana vătămată L.D. de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau
considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 228 alin. 1, 229 alin.1 lit.b, alin.2 lit.b Cod penal, cu aplicarea art. 374 alin. 4, art. 375
alin. 1, art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., a fost condamnat inculpatul C.F.pentru săvârşirea
infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de art.228 alin.1, 229 alin.1 lit.b, alin.2 lit.b
Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.
În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal s-a constatat că infracţiunile săvârşite de inculpatul C.F.în
prezenta cauză sunt concurente. În baza disp. art. 38 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal au
fost contopite pedepsele stabilite în prezenta cauză şi i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 6 (şase)
ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite - sporul
de 8 luni închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa totală de 6 (şase) ani şi 8 (opt) luni
închisoare. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal, i s-a aplicat inculpatului C.F., alături de pedeapsa
principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.
66 alin. 1 lit. a, b, n Cod penal, pe o perioadă de trei ani, 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; dreptul de a comunica ori de a se apropia de persoana vătămată L.D.. În baza art. 45 alin. 5
Cod penal, pe lângă pedeapsa principală rezultată stabilită, i s-a aplicat inculpatului C.F.pedeapsa
accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. lit. a, b, n 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; dreptul de a comunica ori de a se apropia de persoana
vătămată L.D. de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei principale.
În baza disp. art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală, a fost menţinută măsura arestului preventiv
dispusă faţă de inculpatul C.F. prin Încheierea nr. 2/UP din 26.02.2021 a Judecătoriei Săveni
pronunţată în dosarul nr. 288/297/2021. În baza disp. art. 404 alin. 4 lit. a Cod de procedură penală
şi art. 72 alin. 1 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului C.F.durata reţinerii şi
arestării preventive în prezenta cauză penală de la data de 26.02.2021 la zi. În temeiul art. 242 alin.1
şi 2 Cod procedură penală au fost respinse, ca nefondate, cererile de revocare şi respectiv de
înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau a
controlului judiciar.
S-a luat act că persoana vătămată L.D. nu s-a constituit parte civilă.
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În baza disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare s-a dispus prelevarea de la inculpatul C.F.de probe
biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.
În baza disp. art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare a fost informat inculpatul C.F. că probele biologice
recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare
a profilului genetic.
În temeiul art.275 alin.6 Cod procedură penală, s-a dispus plata onorariului din oficiu în cuantum
de 1495 lei, pentru avocat, conform Delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.48 din
19.03.2021, care s-a dispus a fi achitat din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina
statului. În temeiul art.272, art.274 alin.1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata
către stat a sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 1790
lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale).
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin rechizitoriul din data de 19.03.2021 din
dosarul nr. 185/P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, s-a dispus trimiterea în
judecată în stare de arest preventiv a inculpatului C.F., pentru săvârşirea infracţiunilor de viol, faptă
prevăzută şi pedepsită de art.218 alin.1 Cod penal, şi furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de
art.228 alin.1, 229 alin.1 lit.b, alin.2 lit b Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal.
Prin actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut că, în data de în data de 25.02.2021, în jurul orei 18:00,
inculpatul C.F. a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate L.D., domiciliată în satul
Bobulești, orașul Ștefănești, județul Botoșani și prin întrebuințarea de violențe a constrâns-o să
întrețină raporturi sexuale normale. Înainte de a părăsi locuința persoanei vătămate, inculpatul a
sustras două telefoane mobile mărcile Samsung și Freeman în valoare de 300 lei și o pereche de
cercei din argint în valoare de 200 lei. Prejudiciul total de 500 lei a fost recuperat.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Săveni sub nr. 429/297/2021 la data de 19.03.2021.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei de fond la data de 19.03.2021, iar la data de 19.03.2021
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. În termenul stabilit, nu au fost formulate
cereri şi excepţii de către inculpat şi nici din oficiu nu au fost invocate. La termenul de judecată din
20.04.2021 a fost pusă în discuţie legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală, prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr. 70 din
data de 21 .04.2021, definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat
legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 185/P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria
Săveni, privind pe inculpatul C.F., trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea
infracţiunilor de viol, faptă prevăzută şi pedepsită de art.218 alin.1 Cod penal, şi furt calificat, faptă
prevăzută şi pedepsită de art.228 alin.1, 229 alin.1 lit.b, alin.2 lit b Cod penal, cu aplicarea art.38
alin.1 Cod penal, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală. Totodată s-a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei ce face obiectul acestui rechizitoriu.
Prin încheierea nr. 2/UP din data de 26.02.2021 a Judecătorie Săveni, judecătorul de drepturi şi
libertăţi a admis propunerea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Săveni şi a dispus arestarea
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preventivă pe o durată de 30 zile, începând cu data de 26.02.2021 şi până la data de 27.03.2021
inclusiv, a inculpatului C.F., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, faptă prev. și ped. de art.
218 alin. 1 din Codul Penal și furt calificat, prev. și ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, alin. 2
lit. b din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. Prin încheierea nr. 8 din data de
01.03.2021 a Tribunalului Botoşani - Secţia penală, judecătorii de drepturi şi libertăţi au dispus
respingerea ca nefondată a contestaţiei formulate de inculpatul C.F., împotriva încheierii nr. 2/UP
din 26.02.2021 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Săveni. Prin
încheierea nr.41/22.03.2021 a judecătorului de cameră preliminară, rămasă definitivă prin
încheierea nr. 20/24.03.2021 a Tribunalului Botoşani, pronunţată în dosarul nr. 429/297/2021/a1.1
s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpat prin
încheierea nr. 2/UP din data de 26.02.2021 a Judecătoriei Săveni. Prin încheierea nr.62/13.04.2021
a judecătorului de cameră preliminară, rămasă definitivă prin încheierea nr. 23/14.04.2021 a
Tribunalului Botoşani pronunţată în dosarul nr. 429/297/2021/a1.2 s-a constatat legalitatea şi
temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpat prin încheierea nr. 2/UP din data de
26.02.2021 a Judecătoriei Săveni.
La termenul de judecată din 20.05.2021, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în
extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus
începerea judecăţii, instanţa de fond l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc
numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi,
aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. Inculpatul C.F.a solicitat
judecata în baza procedurii simplificate, declaraţia dată în faţa instanţei de fond, fiind consemnată
la filele 36, 37 dosar. Faţă de cererea inculpatului, instanţa de fond a admis cererea formulată de
inculpat în ceea ce priveşte aplicarea disp. art. 375 Cod procedură penală, judecarea inculpatului
având loc pe baza procedurii simplificate, fiind îndeplinite condiţiile admisibilităţii prevăzute de
acest text de lege. La acelaşi termen de judecată s-a luat declaraţie persoanei vătămate, susţinerile
acesteia fiind consemnate în scris şi ataşate la dosar.
La termenul de judecată din 05.05.2021, prin încheierea nr. 6/5.05.2021, definitivă prin încheierea
nr.10/7.05.2021 a Tribunalului Botoşani a fost verificată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării
preventive în faza de judecată, fiind menţinută măsura arestării preventive.
La dosar, din dispoziţia instanţei de fond s-a ataşat cazierul judiciar actualizat al inculpatului.
Din examinarea dosarului nr. 429/297/2021 înregistrat pe rolul Judecătoriei Săveni la data de
19.03.2021, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul nr.185/P/2021 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Săveni întocmit la data de 19.03.2021 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest
preventiv, a inculpatului C.F., pentru săvârşirea infracţiunilor de „viol” prev. de art. 218 alin. 1 Cod
penal, şi „furt calificat”, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, alin.2 lit. b Cod penal, cu
aplic, art. 38 alin. 1 Cod penal.
În fapt s-a reţinut că în data de 25.02.2021, în jurul orelor 15:00, inculpatul C.F. a ajuns în satul
Bobulești, oraș Ștefănești, jud. Botoșani, localitatea de domiciliu. Anterior acesta a fost plecat din
localitate pentru a muncii în județul Brașov. Inculpatul a frecventat mai multe baruri și a consumat
băuturi alcoolice până în jurul orelor 17:00. A ajuns în stare de ebrietate. În continuare, inculpatul a
vizitat o mătușă de a sa, respectiv pe numita A.I. Ulterior a plecat în vizită la un prieten zis Bodo.
De aici Inculpatul C.F. a plecat cu intenția de a ajunge în orașul Ștefănești, la locuința tatălui său,
numitul C.M., pentru a-și lua un bagaj întrucât urma să se deplaseze în județul Brașov la muncă. În
timp ce se deplasa pe o stradă din satul Bobulești, inculpatul s-a întâlnit cu martora F.E. cu care a
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stat de vorbă. Conform declarațiilor inculpatului, în acest timp, vecina acesteia, persoana vătămată
L.D. i-ar fi adresat injurii. Din cauza acestui fapt, a luat hotărârea de a merge în locuința persoanei
vătămate L.D. să îi dea o lecție. Inculpatul C.F.a intrat în curtea locuinței persoanei vătămate pe
poarta de acces din drumul public. A pătruns în locuință și a întâlnit persoana vătămată într-o
încăpere. Fiind sub influența băuturilor alcoolice a propus persoanei vătămate să întrețină raporturi
sexuale. Aceasta l-a refuzat, lucru care l-a determinat pe inculpat să o lovească pentru a o convinge
să întrețină raporturi sexuale. Pentru a-și duce acțiunea la bun sfârșit inculpatul C.F. a împins
persoana vătămată L.D. pe patul din încăpere și a început să tragă de hainele acesteia pentru a o
dezbrăca. După ce i-a dat jos pantalonii și a rupt lenjeria intimă, persoana vătămată L.D. a scăpat
din mâinile sale și fugit în camera alăturată. Inculpatul a ajuns-o din urmă, ocazie cu care i-a aplicat
mai multe lovituri cu pumnii în zona feței. Persoana vătămată nu a mai opus rezistență. Inculpatul
a dezbrăcat persoana vătămată complet, s-a dezbrăcat și el, după care a întreținut un raport sexual
normal cu aceasta. La un moment dat, persoana vătămată L.D. a afirmat că are nevoie să meargă
afara pentru nevoi fiziologice. Inculpatul C.F.a lăsat-o. Ulterior a constatat că persoana vătămată
fugise. S-a îmbrăcat, a părăsit imobilul reclamantei și la ieșire, din prima cameră, a sustras de pe o
masă, două telefoane mobile mărcile Samsung și Freeman în valoare de 300 lei și o pereche de
cercei din argint în valoare de 200 lei. După ce a părăsit locuința, inculpatul a traversat grădina, a
ajuns la o poartă care permitea accesul în drumul public. În continuare, inculpatul s-a deplasat la un
bar din localitate unde a consumat băuturi alcoolice. În acest loc a fost identificat de organele de
poliție și condus la sediul Poliției Orașului Ștefănești. La sediul Poliției Orașului Ștefănești s-a
procedat la efectuarea unui controlul corporal, ocazie cu care au fost identificate asupra inculpatului
C.F.cele 2 telefoane mobile și perechea de cercei, bunuri pe care le-a sustras din locuința persoanei
vătămate L.D..
Din declarația persoanei vătămate L.D. a rezultat faptul că în data de 25.02.2021, în jurul orelor
17:30 a revenit la domiciliu. Când a intrat în curte l-a văzut pe inculpatul C.F. în curtea locuinței
unei vecine. A intrat în locuință și imediat a văzut că în urma sa a intrat și inculpatul care i-a solicitat
să întrețină raporturi sexuale. L-a refuzat, ocazie cu care inculpatul C.F. a împins-o pe un pat, a
lovit-o cu pumnul în zona feței și i-a rupt hainele de pe ea. La un moment dat a reușit să scape din
mâinile lui C.F. și a încercat să fugă. A fost prinsă de acesta în camera alăturată, a fost lovită din
nou cu pumnul în zona feței, fiind doborâtă pe un pat. Cu toate că s-a opus inculpatul a reușit să
întrețină cu ea un raport sexual normal. Persoana vătămată a relatat că a reușit într-un final să fugă
din locuință, fără haine pe ea, s-a deplasat prin grădină până la locuința familiei B.D., solicitând
membrilor acesteia să anunțe telefonic organele de poliție.
Prin ordonanța din 25.02.2021 s-a solicitat efectuarea unei constatări medico legale de către
specialiști din cadrul Serviciului de Medicină Legală Botoșani. În urma examinării medico legale
efectuată de către specialiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Botoșani, a fost
întocmit Raportul de constatare medico-legală, nr. 137/D2/05.03.2021 cu următoarele concluzii: la
examinarea medico-legală a numitei L.D. s-au constatat tumefacții, echimoze, plagă contuză,
excoriație, infiltrate hemoragice; examenul chirurgie OMF din 25.02.2021 stabilește diagnosticul
fractură de mandibulă subcondiliană stânga fără deplasare; leziunile faciale (tumefacții, echimoze,
infiltrate hemoragice, plagă contuză) s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente;
echimoza și excoriația de pe sânul stâng s-au putut produce prin lovire s-au comprimare cu mijloc
contondent; echimoza de pe coapsa dreaptă s-a putut produce prin comprimare cu mijloc
contondent; infiltratul hemoragic din vestibulul vaginal s-a putut produce în cadrul unui raport
sexual; leziunile pot data din 25.02.2021 şi necesită 30-35 (treizeci-treizeci și cinci) zile de îngrijiri
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medicale pentru vindecare; pe frotiurile din secreția vaginală examinate s-au pus în evidență
spermatozoizi.
Cu ocazia activităților de cercetare la fața locului, activitate la care a participat și persoana vătămată
L.D., s-a constatat că din locuință lipseau două telefoane mobile mărcile Samsung și Freeman și o
pereche de cercei din argint, bunuri care au fost găsite asupra inculpatului în momentul depistării de
către organele de poliție.
Fiind audiat în calitate de suspect şi inculpat C.F. a recunoscut comiterea faptelor. Acesta a declarat
că în data de 25.02.2021, în jurul orei 15:00, a ajuns în localitatea Bobulești, oraș Ștefănești, jud.
Botoșani și a frecventat mai multe baruri unde a consumat băuturi alcoolice până în jurul orei 17:00.
A ajuns în stare de ebrietate. În continuare și-a vizitat o mătușă, A.I., după care a plecat în vizită la
un prieten zis Bodo. De aici, a plecat cu intenția de a ajunge în orașul Ștefănești, la locuința tatălui
său C.M., pentru a-și lua un bagaj întrucât urma să se deplaseze în județul Brașov la muncă. În timp
ce se deplasa pe o stradă din satul Bobulești acesta s-a întâlnit cu numita F.E. cu care a stat de vorbă,
timp în care vecina acesteia, respectiv L.D. i-ar fi adresat injurii. A luat hotărârea de a merge după
numita L.D. în locuință să îi dea o lecție. Inculpatul C.F. a relatat cum a intrat în curtea locuinței pe
poarta de acces dinspre drumul public, după care a pătruns în locuință ajungând-o pe reclamantă
într-o încăpere. Aflat sub influența băuturilor alcoolice, inculpatul a dorit să întrețină raporturi
sexuale cu aceasta. I-a propus persoanei vătămate să întrețină raporturi sexuale, aceasta l-a refuzat,
lucru care l-a determinat să o lovească pentru a o convinge să întrețină raporturi sexuale. Pentru ași duce acțiunea la bun sfârșit, C.F. a declarat că a împins-o pe L.D. pe patul din încăpere și a început
să tragă de haine pentru a o dezbrăca. După ce i-a dat jos pantalonii și i-a rupt lenjeria intimă,
numita L.D. a scăpat din mâinile sale și fugit în camera alăturată. A ajuns-o din urmă ocazie cu care
i-a aplicat mai multe lovituri cu palma în zona feței. În final persoana vătămată nu a mai opus
rezistență, a dezbrăcat-o complet, s-a dezbrăcat și el, după care a întreținut un raport sexual normal
cu aceasta. La un moment dat numita L.D. a afirmat că are nevoie să meargă afara pentru nevoi
fiziologice. A lăsat-o. Ulterior a constatat că aceasta fugise. S-a îmbrăcat, a părăsit imobilul
reclamantei, iar la ieșire, din prima cameră, a sustras de pe o masă 2 telefoane mobile modele vechi
cu carcase de culoare negru și o pereche de cercei dintr-un metal de culoare gri, prevăzuți cu câte o
pietricică roșie. După ce a părăsit locuința, a traversat grădina până a ajuns la o poartă. În continuare
s-a deplasat la un bar din localitate, unde a început să consume băuturi alcoolice. Aici a fost
identificat de organele de poliție și condus la sediul Poliției Orașului Ștefănești. La sediul Poliției
Orașului Ștefănești s-a procedat la efectuarea unui controlul corporal ocazie cu care au fost
identificate asupra numitului C.F. cele 2 telefoane mobile și perechea de cercei pe care acesta le-a
sustras din locuința persoanei vătămate L.D.
Cele declarate de inculpat cu privire la faptele comise în dauna persoanei vătămate L.D. s-au
coroborat cu urmele ridicate cu ocazia cercetării locului faptei, raportul de constatare medico-legală
nr. 137/D2/05.03.2021 a Serviciului Județean de Medicină Legală Botoșani, declarația persoanei
vătămate L.D., declarațiile martorilor B.P., B.A.D., F.G.E., proces verbal de examinare fizică,
proces verbal de examinare a articolelor de îmbrăcăminte, dovezi de ridicare/restituire bunuri. În
cauză s-a dispus efectuarea unei constatări traseologice a urmelor de încălțăminte identificate cu
ocazia cercetării la fața locului. Prin nota nr. 209561/17.03.2021, specialiștii din cadrul Serviciului
Criminalistic al IPJ Botoșani, au comunicat faptul că se află în imposibilitatea încadrării în termenul
solicitat. S-a comunicat că la momentul efectuării cercetării la fața locului au fost fixate și ridicate
mai multe urme de încălțăminte care necesită examinări complexe pentru formularea unei concluzii.
De asemenea, s-a estimate un termen de finalizare a lucrării, data de 29.03.2021.
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Fiind audiat, pe parcursul urmăririi penale inculpatul C.F. a recunoscut săvârşirea infracţiunilor
reţinute în sarcina sa.
Pe parcursul urmăririi penale, persoana vătămată L.D. nu s-a constituit parte civilă în cauză.
La stabilirea situaţiei de fapt expusă în rechizitoriu s-a avut în vedere probatoriul alcătuit din
plângerea persoanei vătămate L.D.; proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto;
declaraţia persoanei vătămate L.D.; declaraţiile inc./susp. C.F.; declaraţiile matorilor şi proceseleverbale drepturi; nota de constatare nr. 209564/17.03.2021 a I.P.J. Botoşani – Serviciul
Criminalistic –; proces-verbal de consemnare a acordului inculpatului la examinarea fizică; procesverbal de examinare fizică a inculpatului şi planşa fotografică; proces-verbal de examinare şi planşa
fotografică a obiectelor de îmbrăcăminte purtate de inculpat în data de 25.03.2021; proces-verbal
de examinare şi planşa fotografică a obiectelor de îmbrăcăminte purtate de persoana vătămată în
data de 25.03.2021; fişă de constatări preliminare din data de 25.02.2021 întocmită de SJML
Botoşani ca urmare a examinării persoanei vătămate; raportul de constatare medico-legală nr.
137/D2 din 05.03.2021 întocmit de S.J.M.L. Botoşani; fişa UPU privind persoana vătămată; raport
de examinare CT a persoanei vătămate; buletin de analize medicale privind persoana vătămată.
Dată fiind gravitatea infracţiunilor comise, organele de cercetare penală au dispus prin ordonanţă,
măsura reţinerii pentru 24 de ore a inculpatului C.F., începând cu data de 26.02.2021, ora 06:15.
Urmare a propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni, prin încheierea nr. 2/UP
din data de 26.02.2021 a Judecătorie Săveni, judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis propunerea
Parchetului de pe Lângă Judecătoria Săveni şi a dispus arestarea preventivă pe o durată de 30 zile,
începând cu data de 26.02.2021 şi până la data de 27.03.2021 inclusiv, a inculpatului C.F., sub
aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, faptă prev. și ped. de art. 218 alin. 1 din Codul Penal și furt
calificat, prev. și ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b din Codul penal, cu aplicarea
art. 38 alin. 1 din Codul penal.
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni întocmit la data de 19 martie 2021 sa dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.F., în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea
infracţiunilor de „viol” prev. de art. 218 alin. 1 Cod penal şi „furt calificat”, prev. de art. 228 alin.
1, art. 229 alin. 1 lit. b, alin.2 lit.b Cod penal, cu aplic, art. 38 alin. 1 Cod penal.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Săveni la data de 19.03.2021 sub nr. 429/297/2021.
Prin încheierea nr. 71 din data de 20 aprilie 2021 a judecătorului de cameră preliminară s-a
constatat, în baza art. 346 alin.1 Cod procedură penală, legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală, a sesizării instanţei, dispunându-se începerea judecăţii cauzei
privind pe inculpat, fiind stabilit primul termen de judecată la data rămânerii definitive a acestei
încheieri.
Raportat la starea de arest preventiv a inculpatului şi limitele de pedeapsă, asistenţa juridică a
acestuia a fost asigurată de către un avocat din oficiu, desemnat în conformitate cu dispoziţiile art.
90 Cod procedură penală.
Atât în etapa camerei preliminare, cât şi în etapa cercetării judecătoreşti, judecătorul de cameră
preliminară, respectiv instanţa de fond a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 348 Cod
procedură penală, respectiv 362 Cod procedură penală la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii
arestului preventiv, dispunându-se soluţii de menţinere a acesteia.
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La termenul de judecată din data de 20.05.2021 s-a procedat şi la audierea inculpatului C.F.şi a
persoanei vătămate L.D., inculpatul solicitând judecarea cauzei doar pe baza probatoriului
administrat la urmărirea penală, persoana vătămată afirmând că nu se constituie parte civilă în cauză.
Cererea inculpatului a fost pusă în discuţia părţilor şi a fost admisă de instanţa de fond ce a constatat
că sunt îndeplinite cerinţele art. 374 alin. 4 Cod procedură penală pentru aplicarea procedurii
simplificate. Instanţa de fond a luat în considerare atitudinea inculpatului - care a recunoscut în
totalitate şi regretat faptele comise - şi probatoriul administrat la urmărirea penală, probatoriu care
nu a fost contestat, fiind administrat în conformitate cu dispoziţiile procedurale în vigoare. S-a
reţinut şi faptul că cererea inculpatului a fost formulată la primul termen de judecată cu procedura
de citare legal îndeplinită şi cauza în stare de judecată, dar înainte de începerea cercetării
judecătoreşti. În aceste condiţii, s-a apreciat de instanţă că se poate dispune judecarea cauzei numai
în baza probatoriului administrat la urmărirea penală.
În drept, s-a reţinut că faptele inculpatului inculpatului C.F.constând în aceea că la data de
25.02.2021 a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate L.D., domiciliată în satul Bobulești,
orașul Ștefănești, județul Botoșani și prin întrebuințarea de violențe a constrâns-o să întrețină
raporturi sexuale normale; înainte de a părăsi locuința persoanei vătămate, inculpatul a sustras două
telefoane mobile mărcile Samsung și Freeman în valoare de 300 lei și o pereche de cercei din argint
în valoare de 200 lei; prejudiciul total de 500 lei a fost recuperat, întrunesc elementele constitutive
ale infracţiunilor de viol şi furt calificat prev. de art. 218 alin. 1 şi art. 229 alin. 1 lit. b, alin.2 lit.
b, raportat la art. 228 alin. 1 Cod penal.
Faptele prezentate mai sus au fost comise de inculpatul C.F.prin acţiuni distincte, înainte de a fi
condamnat pentru vreuna din ele, motiv pentru care au fost reţinute dispoziţiile art. 38 alin. 1 din
Cod penal cu privire la concursul real.
Elementul material al laturii obiective a infracţiunii de viol constă în raportul sexual întreţinut de
inculpat cu victima, prin folosirea constrângerii fizice. Urmarea imediată a comiterii infracţiunii de
viol constă în încălcarea libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a victimei. Sub aspectul laturii
subiective, s-a reţinut că inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, conform
dispozițiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C.pen., întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale și a urmărit
producerea lui.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de furt calificat, instanţa de fond a reţinut că elementul
material constă în acţiunea inculpatului C.F.de a lua nedrept, după consumarea raportului sexual,
două telefoane mobile mărcile Samsung şi Freeman, în valoare de 300 lei şi a unei perechi de cercei
din argint din posesia persoanei vătămate L.D.. Inculpatul a deposedat persoana vătămată de
bunurile mobile menţionate, scoaterea de sub stăpânirea în fapt a persoanei vătămate fiind urmată
de împosedarea inculpatului, bunuri care au fost găsite asupra inculpatului şi restituite persoanei
vătămate în cursul urmăririi penale. Mai mult, împrejurarea conform căreia infracțiunea de furt a
fost săvârșită în timpul nopţii şi prin violare de domiciliu a calificat infracțiunea reținută în sarcina
inculpatului, potrivit art. 229 alin. (1) lit. b), alin.(2) lit.b Cod penal. Urmarea imediată este
reprezentată de pricinuirea pagubei ca urmare a deposedării persoanei vătămate de bunurile mobile
și a împosedării inculpatului C.F.. În plus, între elementul material şi urmarea imediată există un
raport de cauzalitate. Paguba nu s-ar fi produs în lipsa activităţii infracţionale, dovedindu-se astfel
existenţa raportului de cauzalitate. Sub aspectul laturii subiective, s-a reţinut că inculpatul a săvârşit
infracțiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal. Astfel, inculpatul a
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prevăzut rezultatul păgubitor pentru patrimoniul părții civile şi a urmărit acest rezultat, aspect ce a
rezultat din declaraţiile date de inculpat în cursul urmăririi penale.
Infracţiunile au fost săvârşite de inculpat înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele,
fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 Cod penal.
Fiind întrunite condiţiile art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală (faptele există, constituie
infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat), instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului.
În operaţiunea de individualizare judiciară a pedepsei, instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile
art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală şi ale art. 74 Cod penal, în conformitate cu care stabilirea
duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu
periculozitatea inculpatului, care se evaluează în funcţie de: împrejurările şi modul de comitere a
infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura
şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii
şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale
inculpatului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie,
vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
Faptele săvârşite de inculpat, atât contra persoanei cât şi contra patrimoniului, s-a reţinut că prezintă
un pericol social ridicat având în vedere împrejurările concrete şi modalitatea de săvârşire - asupra
unei persoane vătămate fără a da dovadă de forţă fizică, lipsită de posibilitatea de a opune o
rezistenţă reală şi efectivă inculpatului, prin exercitarea de acte de violenţă, după lăsarea
întunericului, profitând de acest lucru. Cu privire la circumstanţele personale ale inculpatului,
instanţa de fond a reţinut că a săvârşit infracţiunile deduse judecăţii asupra unei persoane profitând
de incapacitatea acesteia de a se apăra în condiţiile în care inculpatul este o persoană tânără şi în
putere, având vârsta de 33 de ani, fiind condamnat anterior pentru fapte săvârşite cu violenţă care
nu atrag starea de recidivă. Raportat la aceste criterii instanţa de fond a reţinut că faptele inculpatului
prezintă un grad ridicat de pericol social determinat, care indică atitudinea de dispreţ şi nesocotire a
drepturilor celorlalţi indivizi ai comunităţii.
Având în vedere considerentele expuse anterior, în baza disp. art. 218 alin.1 Cod penal, cu aplicarea
art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpatul C.F.la
pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol. În ceea ce priveşte
pedeapsa complementară, obligatorie, având în vedere natura infracţiunii săvârşite de către inculpat,
reţinând şi că prin săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii inculpatul s-a dovedit nedemn de a fi ales
în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, precum şi de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat, instanța de fond, în baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal i-a interzis
inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b
Cod penal, dar şi dreptul de a comunica cu victima L.D. ori de a se apropia de aceasta, prevăzut de
art. 66 alin. 1 lit. n Cod penal, pe o perioadă de trei ani, pedeapsă a cărei executare s-a dispus că va
începe conform art. 68 Cod penal. În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, instanţa de fond i-a interzis
inculpatului C.F., ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b
Cod penal şi dreptul de a comunica cu victima L.D. ori de a se apropia de aceasta, prevăzut de art.
66 alin. 1 lit. n Cod penal, de la rămânerea definitivă a sentinţei şi până la executarea sau
considerarea ca executată a pedepsei principale.
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În baza disp. art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, alin.2 lit.b Cod penal cu aplicarea art. 396 alin.
10 Cod de procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpatul C.F., la pedeapsa de 2
(doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.
În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal instanţa de fond a constatat că infracţiunile săvârşite de
inculpatul C.F.în prezenta cauză sunt concurente. În baza disp. art. 38 Cod penal şi art. 39 alin. 1
lit. b Cod penal instanţa de fond a contopit pedepsele stabilite în prezenta cauză, şi a aplicat pedeapsa
cea mai grea, de 6 (şase) ani închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte
pedepse stabilite - sporul de 8 luni închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa totală de 6
(şase) ani şi 8 (opt) luni închisoare. Conform dispoziţiilor art. 45 alin.1 Cod penal, instanţa de fond
i-a aplicat inculpatului C.F., alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal şi dreptul de a
comunica cu persoana vătămată L.D. ori de a se apropia de aceasta, prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. n
Cod penal, pe o perioadă de trei ani, pedeapsă a cărei executare s-a dispus că va începe conform art.
68 Cod penal, după executarea pedepsei pedepsei principale sau considerarea ca executată a
acesteia. Potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal, pe lângă pedeapsa principală rezultată stabilită, instanţa
de fond i-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.
1 lit. a, b Cod penal şi dreptul de a comunica cu persoana vătămată L.D. ori de a se apropia de
aceasta, prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. n Cod penal, de la rămânerea definitivă a sentinţei şi până la
executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza disp. art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală, instanţa de fond a menţinut măsura arestului
preventiv dispusă faţă de inculpatul C.F. prin Încheierea nr. 2/UP din 26.02.2021 a Judecătoriei
Săveni pronunţată în dosarul nr. 288/297/2021. În baza disp. art. 404 alin. 4 lit. a Cod de procedură
penală şi art. 72 alin. 1 Cod penal, instanţa de fond a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului
C.F.durata reţinerii şi arestării preventive în prezenta cauză penală de la data de 26.02.2021 la zi.
Instanţa de fond a avut în vedere că, la momentul pronunţării faţă de inculpat a unei hotărâri (chiar
nedefinitive) de condamnare, în care a apreciat că singura modalitate de executare posibilă cea în
regim de detenţie, necesitatea menţinerii sau nu a arestării preventive, se apreciază pe alte temeiuri
decât verificările periodice privind arestarea inculpatului pe care instanţa este obligată să le facă în
cursul judecăţii.
În acest sens, instanţa de fond a reţinut că potrivit deciziei nr. 178 din 20.01.2011 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, „pronunţarea cu privire la menţinerea măsurii arestării preventive prin hotărârea
primei instanţe (…) este un accesoriu al soluţiei pe care prima instanţă o pronunţă cu privire la
fondul cauzei, depinde de această soluţie şi, prin urmare, nu reclamă o dezbatere separată asupra
menţinerii măsurii arestării preventive”, decizie ce este conformă jurisprudenţei CEDO, legalitatea
privării de libertate a unei persoane după pronunţarea unei hotărâri de condamnare, chiar
nedefinitive, în ceea ce o priveşte, urmând a fi examinată în condiţiile art. 5 paragraful 1 lit. a din
Convenţie.
Curtea a statuat că persoana arestată preventiv în cauză, din momentul condamnării sale în primă
instanţă, are calitatea de „condamnat”, privarea sa de libertate ulterior acestui moment intrând sub
incidenţa literei „a” şi trebuind să îndeplinească condiţiile textului menţionat, chiar dacă împotriva
hotărârii de condamnare se exercită căi de atac şi chiar dacă legea internă îl consideră un arestat
preventiv. Soluţia este logică, întrucât instanţa care pronunţă hotărârea de condamnare a inculpatului
dezleagă problema vinovăţiei sau nevinovăţiei acestuia şi stabileşte modalitatea de executare a
pedepsei, iar pentru această instanţă nu se mai pune problema existenţei unor „indicii privind
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vinovăţia inculpatului”, ci a existenţei „probelor certe de vinovăţie”, chiar dacă inculpatul
beneficiază, până la soluţionarea definitivă a cauzei, de prezumţia de nevinovăţie. Sintetizând, în
condiţiile în care instanţa nu numai că a apreciat existenţa vinovăţiei inculpatului dincolo de orice
îndoială rezonabilă, dar şi că este necesar ca acesta să execute pedeapsa în regim de detenţie, se
impune ca arestarea preventivă a acestuia să fie menţinută.
În plus, instanţa de fond a reţinut că inculpatul prezintă un pericol social concret, având în vedere
modul şi circumstanţele de comitere a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului, natura
infracţiunilor comise, periculozitatea deosebită a inculpatului, care a dovedit o desconsiderare gravă
a normelor de conduită socială, împrejurarea că a comis aceste fapte fiind în stare de ebrietate.
Criteriile avute inițial în vedere la evaluarea stării de pericol pentru ordinea publică sunt actuale, ele
nu şi-au pierdut din consistență, astfel că îşi păstrează valabilitatea, prezentând importanță în
continuare natura şi gravitatea prezumtivelor infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului (violul fiind
o faptă de o gravitate deosebită deoarece prin acţiunea autorului este înfrântă libertatea sexuală a
victimei şi totodată, consecinţele de ordin psihic cauzate pot fi de o intensitate deosebit de mare şi
cel mai adesea, nu pot fi remediate), împrejurările săvârşirii faptei şi urmările produse.
Pe de altă parte s-a reţinut că măsura privativă de libertate se situează pe coordonatele
legalităţii şi temeiniciei, corespunde scopului prevăzut de legiuitor, în deplin consens cu prevederile
legale interne şi practica CEDO şi răspunde imperativului asigurării bunei desfășurări a procesului
penal şi, totodată, necesară la acest moment procesual pentru buna derulare a procesului penal şi
înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică şi nu s-a impus revocare acesteia. Conform
dispozițiilor art. 242 alin. 2 Cod procedură penală, măsura preventivă se înlocuiește, din oficiu sau
la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru luarea acesteia
şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi ale conduitei inculpatului, se apreciază că
măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 alin. 1
Cod procedură penală. S-a apreciat că cererea este neîntemeiată, în condiţiile în care temeiurile care
au determinat arestarea subzistă şi la momentul actual şi impun în continuare privarea de libertate
raportat la natura şi gravitatea deosebită a faptei și în contextul în care nu se identifică nici un
element credibil derivat din comportamentul şi personalitatea inculpatului care să justifice
aprecierea că o măsură preventivă alternativă – arestul la domiciliu, sau controlul judiciar ar fi
suficientă şi eficientă pentru eliminarea stării de pericol pentru societate şi, în principal, al riscului
săvârșirii de noi fapte antisociale, respectiv faptul că odată plasat într-o conjunctură similară, să
adopte același comportament reprobabil.
Instanța de fond, cu argumentația faptică şi juridică expusă mai sus, în conformitate cu art. 242 alin.1
şi 2 Cod procedură penală, a respins, ca nefondate, cererile de revocare şi respectiv de înlocuire a
măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.
În baza disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare instanţa de fond a dispus prelevarea de la inculpatul
C.F.de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date
Genetice Judiciare. În baza disp. art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare instanţa de fond l-a
informat pe inculpatul C.F.că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea
în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.
În temeiul art.275 alin.6 Cod procedură penală, instanţa de fond a dispus plata onorariului
din oficiu în cuantum de 1495 lei, pentru avocat, conform Delegaţiei pentru asistenţă judiciară
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obligatorie nr.48 din 19.03.2021, care a dispus că fi achitat din fondurile Ministerului Justiţiei şi că
va rămâne în sarcina statului. În temeiul art.272, art.274 alin.1 Cod procedură penală instanţa de
fond a obligat inculpatul la plata către stat a sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate
de stat (din care suma de 1790 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi
penale).
Împotriva sentinței penale nr. 84 din data de 04.06.2021 a Judecătoriei Săveni, în termen legal,
a declarat apel inculpatul C.F., pentru motivele dezvoltate în scris şi aflate la dosarul cauzei cât
şi susţinute de avocatul acestuia la termenul de judecată din data de 04.08.2021.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi
de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 Cod procedură penală, curtea
a constatat următoarele:
Prezenta instanţă de control judiciar observă pentru început că dreptul la un proces echitabil,
garantat de art. 6 par. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale include, printre altele, și dreptul părților de a prezenta observațiile pe care le consideră
pertinente pentru cauza lor (hotărârea Albina c. României). Întrucât Convenția nu are drept scop
garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete și efective, acest drept nu poate
fi considerat efectiv decât dacă aceste observații sunt în mod real „ascultate”, adică în mod corect
examinate de către instanța sesizată. Altfel spus, art. 6 implică mai ales în sarcina instanței obligația
de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor și al elementelor de probă ale
părților, cel puțin pentru a le aprecia pertinența.
Totodată, astfel cum s-a arătat în hotărârea Boldea c. României, art. 6 par. 1 obligă instanțele să-și
motiveze hotărârile, aceasta neînsemnând însă că se cere un răspuns detaliat la fiecare argument;
amploarea acestei obligații poate varia în funcție de natura hotărârii, astfel că problema de a ști dacă
o instanță și-a încălcat obligația de a motiva ce decurge din art. 6 din Convenție nu se poate analiza
decât în lumina circumstanțelor speței. De asemenea, noțiunea de proces echitabil cere ca o instanță
internă care nu și-a motivat decât pe scurt hotărârea, indiferent dacă a făcut-o alipind motivele
oferite de o instanță inferioară sau altfel, să fi examinat cu adevărat problemele esențiale ce i-au
fost supuse atenției. Nu în ultimul rând, se reține în practica instanței de contencios european al
drepturilor omului că obligația instanței de a răspunde prin motivare la argumentele prezentate de
părți este justificată, întrucât „numai prin pronunțarea unei hotărâri motivate poate fi realizat un
control public al administrării justiției” (Hirvisaari c. Finlandei).
Examinând cauza supusă judecăţii, curtea a reţinut că argumentele de fapt care au stat la baza
tragerii la răspundere penală a inculpatului C.F. cu raportare amplă şi detaliată la probele de la
dosar, se regăsesc în considerentele sentinţei apelate, care de altfel au şi fost expuse în preambulul
prezentei decizii penale, astfel că instanţa de control judiciar nu le va mai relua, achiesând în
totalitate la cele reţinute de către instanţa de fond raportat la situaţia de fapt de care inculpatul este
acuzat. O astfel de abordare nu contravine garanţiilor conferite de art. 6 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil, care vizează inclusiv calitatea motivării,
jurisprudenţa CEDO validând această posibilitate a instanţelor ce judecă în căile de atac, atâta timp
cât motivarea instanţei de fond satisface pe deplin rigorile convenţionale în domeniu.
În rezumat prezenta instanţă de control judiciar a constatat că în mod judicios instanţa de fond a
reţinut în sarcina inculpatului C.F. că la data de 25.02.2021 a pătruns fără drept în locuința
persoanei vătămate L.D., domiciliată în satul Bobulești, orașul Ștefănești, județul Botoșani și prin
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întrebuințarea de violențe a constrâns-o să întrețină raporturi sexuale normale iar, înainte de a părăsi
locuința persoanei vătămate, inculpatul a sustras două telefoane mobile mărcile Samsung și Freeman
în valoare de 300 lei și o pereche de cercei din argint în valoare de 200 lei, prejudiciul total de 500
lei fiind recuperat.
Cât priveşte încadrarea în drept a situaţiei de fapt sus reţinute curtea a observat că prin încheierea
din data de 5 iulie 2021, pronunţată de prezenta instanţă de control judiciar, s-a dispus schimbarea
încadrării juridice a infracţiunilor pentru care inculpatul apelant C.F. a fost trimis în judecată,
respectiv condamnat de prima instanţă, din infracţiunile de viol prev. de art. 218 alin. 1 Cod penal
şi de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal, ambele cu
aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în infracţiunile de viol, prev. de art. 218 alin.1 Cod penal şi de
furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin.1 lit. b Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.
1 Cod penal.
Argumentele care au pledat în acest sens constau în aceea că intenţia de a sustrage bunuri din
locuinţa persoanei vătămate a fost o intenţie supravenită, intervenind după ce inculpatul pătrunsese
în locuinţă şi întreţinuse cu aceasta un act sexual prin constrângere, violarea de domiciliu fiind
realizată ca şi infracţiune mijloc pentru realizarea violului, infracţiunea scop, motiv pentru care s-a
apreciat că nu se impune reţinerea agravantei prev. de art. 229 alin. 2 lit. b Cod penal (săvârşirea
faptei de furt prin violare de domiciliu). Cum cadrul procesual fixat în cauză este limitat de apelul
inculpatului, în respectarea principiului neagravării situaţiei juridice în propria cale de atac, curtea
s-a aflat în imposibilitate de a reţine, ca şi infracţiune de sine stătătoare, violarea de domiciliu prev.
de art. 224 alin. 1 şi 2 Cod penal, în concurs cu infracţiunile de viol, prev. de art. 218 alin.1 Cod
penal şi de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin.1 lit. b Cod penal, rezultatul fiind
îngreunarea situaţiei juridice a inculpatului prin încadrarea situaţiei de fapt în trei infracţiuni aflate
în concurs în locul a două infracţiuni aflate în concurs şi pentru care a fost condamnat, aspect
nepermis de principiul anterior invocat.
Prin apelul formulat inculpatul nu a criticat situaţia de fapt de care este acuzat, pe care de altfel a
şi recunoscut-o în totalitate prin urmarea procedurii simplificate, ceea ce critică fiind procesul de
individualizare judiciară a pedepselor, solicitând în esenţă diminuarea acestora.
În ceea ce priveşte procesul de individualizare a pedepsei, curtea a reţinut că acesta reprezintă una
dintre cele mai importante şi sensibile operaţiuni juridice de a cărei acurateţe depinde în mod direct
reuşita procesului de îndreptare şi recuperare a condamnatului întrucât aceasta presupune, prin
evaluarea gravităţii infracţiunii comise şi a periculozităţii infractorului, determinarea gradului de
răspundere penală a inculpatului în raport cu care urmează să se stabilească pedeapsa şi modul de
executare a acesteia. În scopul realizării unei cât mai bune evaluări a gravităţii infracţiunii comise
şi a periculozităţii infractorului, au fost reglementate mai multe criterii generale de individualizare
a pedepsei pe baza cărora judecătorul să poată obţine o imagine clară asupra semnificaţiei sociale a
infracţiunii comise şi a persoanei infractorului. În plus, legea instituie obligativitatea prezentării
motivelor de fapt avute în vedere în procesul de individualizare pentru a se putea observa modul în
care acestea se reflectă în rezultatul evaluării.
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
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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. Pentru a
acţiona ca un factor educativ, constrângerea penală trebuie să fie în măsură să forţeze procesele
psihice mai profunde ale inculpatului, să influenţeze raţiunea, sentimentul, voinţa acestuia, spre a-l
determina să-şi modifice statornic comportamentul. Constrângerea nu poate să nu provoace anumite
frământări în conştiinţa individului pedepsit, care să-l determine să-şi modifice conduita ilicită
(prevenţiune specială), ca şi în conştiinţa publicului larg care află despre fapta ilicită şi despre
pedeapsa aplicată, determinându-l să adopte o conduită conformă cu modelul legal (prevenţiunea
generală). Cuantumul pedepsei trebuie să aibă drept consecinţă recuperarea inculpatului, întrucât
ceea ce contează, în esenţă, este ca aceasta să aibă acea forţă care să-i arate că a greşit, să îl determine
la reflecţie şi la conştientizarea a ceea ce a făcut. 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.
În continuare prezenta instanţă de control judiciar a reţinut că din toate timpurile legislatiile penale
au acordat o foarte mare atentie fiinţei umane si ocrotirii acesteia atât în ceea ce priveste existenta
sa fizică cât şi în privinţa drepturilor şi libertătilor fundamentale. Diversitatea faptelor cu caracter
penal îndreptate împotriva omului sunt numeroase, printre ele numărându-se si încălcarea dreptului
la libertate, ca un drept esential si cu caracter absolut al persoanei, printre care şi dreptul la
libertate sexuală.
Violul este una dintre cele mai grave infractiuni contra vietii sexuale şi are o puternică semnificaţie
antisocială. Violul constituie cea mai brutală atingere adusă libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a
persoanei, întrucât actul sexual de orice natură, savârsit prin constrângerea persoanei sau profitând
de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima vointa, aduce semnificative atingeri
inviolabilitatii sexuale, fizice, demnitatii si libertatii persoanei, având uneori drept consecinţe
vătămarea integrităţii corporale, sănătăţii sau chiar moartea persoanei, punând în pericol dezvoltarea
normală psihică şi fizică a victimei. Pericolul social pe care îl reprezintă aceasta infracţiune constă
în generarea unor consecinţe deosebit de grave contra victimei, de ordin psihic, moral, emoţional,
comportamental, social.
Din această perspectivă, raportat la speţa de faţă, curtea nu poate face abstracţie de circumstanţele
reale care nu sunt favorabile inculpatului, luând în considerare gravitatea deosebită a faptelor
privite în materialitatea lor, gravitate relevată prin modalitatea de comitere - pătrunderea fără drept,
pe timp de noapte, în locuinţa unei femei singure, în vârstă, supunerea acesteia la întreţinerea de
relaţii sexuale prin constrângere fizică, dar şi consecinţele faptelor sale - cea mai semnificativă
dintre acestea fiind trauma cu care a rămas persoana vătămată în urma faptelor inculpatului, aceasta
fiind marcată de teama, nesiguranţa traiului în propria locuinţă. Nu pot fi omise nici leziunile fizice
suferite de persoana vătămată în urma acţiunii agresive a inculpatului, acestea fiind relevate prin
Raportul de constatare medico-legală nr. 137/D2/05.03.2021 în care au fost emise următoarele
concluzii: la examinarea medico-legală a numitei L.D. s-au constatat tumefacții, echimoze, plagă
contuză, excoriație, infiltrate hemoragice; examenul chirurgie OMF din 25.02.2021 stabilește
diagnosticul fractură de mandibulă subcondiliană stânga fără deplasare; leziunile faciale
(tumefacții, echimoze, infiltrate hemoragice, plagă contuză) s-au putut produce prin lovire cu
mijloace contondente; echimoza și excoriația de pe sânul stâng s-au putut produce prin lovire s-au
comprimare cu mijloc contondent; echimoza de pe coapsa dreaptă s-a putut produce prin
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comprimare cu mijloc contondent; infiltratul hemoragic din vestibulul vaginal s-a putut produce în
cadrul unui raport sexual; leziunile pot data din 25.02.2021 şi necesită 30-35 (treizeci-treizeci și
cinci) zile de îngrijiri medicale pentru vindecare;
De asemenea, nici elementele de ordin personal nu se poziţionează în favoarea inculpatului având
în vedere că, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar, acesta a mai suferit condamnări pentru
fapte de aceeaşi natură - contra persoanei şi contra patrimoniului.
Faţă de circumstanţele reale şi personale anterior expuse, pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată de
instanţa de fond raportat la infracţiunea de viol este apreciată de către prezenta instanţă de control
judiciar ca fiind necesară şi suficientă pentru atingerea scopurilor de prevenţie, coerciţie şi
reeducare, neimpunându-se reducerea ei.
Însă, dată fiind schimbarea de încadrare juridică intervenită în cauză raportat la infracţiunea de
furt calificat, din art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal în art. 228 alin. 1,
art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, prin înlăturarea agravantei prev. de art. 229 alin. 2 lit. b Cod penal
(săvârşirea faptei de furt prin violare de domiciliu), curtea a procedat la reducerea pedepsei aplicate
de instanţă de fond, de la 2 ani închisoare la 1 an şi 6 luni închisoare.
Cu argumentele de fapt şi de drept menţionate, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală,
curtea a admis apelul formulat de inculpatul C.F. împotriva sentinţei penale nr. 84 din data de
04.06.2021 pronunţată de Judecătoria Săveni în dosarul nr. 429/297/2021, va desfiiinţa în parte
sentinţa penală menţionată şi în rejudecare: a descontopit pedeapsa rezultantă de 6 (şase) ani şi 8
(opt) luni închisoare şi a repus pedepsele în individualitatea lor; a înlăturat dispoziţia de condamnare
a inculpatului C.F. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare sub aspectul infracţiunii de furt calificat,
prev. de art. 228 alin.1, 229 alin.1 lit. b, alin.2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 374 alin. 4, art. 375
alin. 1, art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen; a constatat că prin încheierea din data de 5 iulie 2021,
pronunţată de Curtea de Apel Suceava în prezentul dosar, s-a dispus schimbarea încadrării juridice
a infracţiunilor pentru care inculpatul apelant C.F. a fost trimis în judecată, respectiv condamnat de
prima instanţă, din infracţiunile de viol prev. de art. 218 alin. 1 Cod penal şi de furt calificat prev.
de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1
Cod penal, în infracţiunile de viol, prev. de art. 218 alin.1 Cod penal şi de furt calificat, prev. de
art. 228 alin. 1, 229 alin.1 lit. b Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.; a
condamnat pe inculpatul C.F. la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare sub aspectul
infracţiunii de furt calificat, prev. de art.228 alin.1, 229 alin.1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 374
alin. 4, art. 375 alin. 1, art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală.
În baza disp. art. 38 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, curtea a contopit pedeapsa de 6
(şase) ani închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală apelată sub aspectul
infracţiunii de viol prev. de art. 218 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 374 alin. 4, art. 375 alin. 1,
art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală, cu pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare
la care a fost condamnat inculpatul prin prezenta sub aspectul infracţiunii de furt calificat, prev. de
art.228 alin.1, 229 alin.1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 374 alin. 4, art. 375 alin. 1, art. 396 alin.
1, 2 şi 10 Cod procedură penală, inculpatul C.F. urmând a executa pedeapsa finală de 6 (şase) ani
şi 6 (şase) luni închisoare. Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale care nu sunt
contrare prezentei decizii.
În temeiul art. 422 Cod procedură penală, s-a dedus în continuare perioada arestului preventiv al
inculpatului C.F. de la data pronunţării sentinţei penale apelate - 04.06.2021 şi până la zi.
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În temeiul art. 275 alin. 3 şi 6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel au rămas în
sarcina statului, inclusiv onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat în cuantum de 868
lei, conform delegaţiei nr. 1409/2021, ce se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei în fondul
Baroului Suceava.

8. Inaplicabilitatea circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, constând în
eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea consecinţelor infracţiunii, în cazul săvârşirii
infracţiunilor contra persoanei atunci când se invocă achitarea integrală/parţială a prejudiciului
Rezumat:
Curtea constată că în favoarea inculpatei nu poate fi reţinută circumstanţa atenuantă prev. de art.
75 alin. 2 lit. a Cod penal constând în eforturile depuse pentru achitarea prejudiciului cauzat
persoanei vătămate întrucât o astfel de circumstanţă atenuantă nu este aplicabilă în cazul săvârşirii
infracţiunilor contra persoanei atunci când se invocă achitarea integrală/parţială a prejudiciului.
Astfel, Curtea constată că disp. art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal reglementează circumstanţa
atenuantă legală constând în acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune
până la primul termen de judecată, excluzând de la posibilitatea reţinerii acestei circumstanţe
atenuante infracţiunile contra persoanei.
Întrucât legiuitorul a interzis reţinerea acestei împrejurări ca circumstanţă atenuantă conform art.
75 alin. 1 lit. d Cod penal, este evident că aceeaşi împrejurare nu poate fi valorificată ca şi
circumstanţa atenuantă judiciară prev. de art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, constând în eforturile
depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, fiind lipsit de
logică ca legiuitorul să nu permită în cazul infracţiunilor contra persoanei reţinerea circumstanţei
atenuante legale când inculpatul achită integral prejudiciul până la primul termen de judecată, însă
să permită reţinerea circumstanţei atenunate judiciare, cu aceleaşi efecte (reducere cu 1/3 a
limitelor de pedeapsă), în cazul în care inculpatul face doar eforturi pentru achitarea prejudiciului.
(Decizia nr. 622 din 24 septembrie 2021, dosar nr. 820/40/2020)

Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 58 din 08.04.2021 a Tribunalului Botoşani pronunţată în dosarul nr.
820/40/2020 s-a dispus condamnarea inculpatei I.A. (fostă Ferariu) pentru săvârşirea infracţiunilor
de:
- tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 375,
art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi
pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal,
respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a
ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani;
- distrugere prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal, cu aplicarea art. 375, art. 396 alin. 10 Cod procedură
penală, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare.
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În temeiul art. 38 alin. 2, art. 39 alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, s-au contopit cele două
pedepse principale şi pedeapsa complementară şi s-a aplicat pedeapsa cea mai de grea de 4 ani şi 6
luni închisoare, pe care o sporeşte cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpata
să execute în final o pedeapsă de 4 (patru) ani şi 10 (zece) luni închisoare, la care s-a adăugat
pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal,
respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a
ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani.
Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal s-a interzis inculpatei exercitarea
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal.
În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008, s-a dispus ca, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri,
să se procedeze la prelevarea de probe biologice de la inculpată, în vederea introducerii profilelor
genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.
Totodată, s-a constatat că persoana vătămată R.L. nu s-a constituit parte civilă în cauză.
A fost obligată inculpata să plătească părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati”
Botoşani suma de 11.293,70 lei reprezentând daune materiale, precum şi dobânda legală
penalizatoare aferentei acestei sume, calculată de la data de 14.09.2016 şi până la data plăţii efective,
iar părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani suma de 248,80 reprezentând daune
materiale.
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală a fost obligată inculpata la plata către stat a sumei de
800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 100 lei pentru faza de
judecată, iar suma de 700 lei pentru faza de urmărire penală).
În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, s-a dispus că onorariul apărătorului din oficiu,
avocat - delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 839/05.06.2020 în cuantum de 1.495 lei,
rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului
Botoşani.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul Botoşani a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 347/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani din data de
29.05.2020, inculpata I.A. (fostă Ferariu) a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor
de tentativă de omor prev. art.32 raportat la art.188 alin.1, 2 Cod penal şi distrugere prev. de art.
253 alin. 4 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal.
S-a reţinut în sarcina acesteia că la data de 13.08.2016, în jurul orei 14.00, pe fondul unor relaţii
anterioare tensionate, inculpata I.A., fostă Ferariu, a venit la domiciliul numitului R.R., domiciliat
în mun. Botoșani, str. nr. 12, unde acesta se afla împreună cu concubina sa, R.L., împrejurare în care
I.A., fostă Ferariu, a stropit scările cu o substanţă uşor inflamabilă şi le-a incendiat în momentul în
care R.L. se afla în acea zonă, fapt ce a dus la incendierea hainelor persoanei vătămate R.L. şi i-a
produs leziuni care au necesitat 75-80 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, în acelaşi
context fiind distruse şi mai multe bunuri prin incendiere.
Parchetul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului în baza următoarelor mijloace de probă:
procesele verbale de cercetare la faţa locului şi planşele foto, procesul verbal de ridicare cuţit şi
planşele foto, declaraţiile persoanei vătămate R.L. şi ale persoanei vătămate R.R., declaraţiile
martorilor T.M., D.G., Z.L., mijloace materiale de probă (elemente de încălţăminte prezentând urme
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de ardere–colet nr.1, fragmente de material textil topit–colet nr.2, recipient material plastic de 0,5
litri –colet nr. 3, recipient material plastic de 2 litri –colet nr. 4, plic conţinând urme papilare –
colet/plic nr. 2), raportul de constatare medico-legală nr. 418/D2 din data de 15.05.2017 eliberat de
S.J.M.L. Botoşani, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 237/E2 din 10.10.2016
întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Botoşani şi declaraţiile inculpatei I.A., fostă
Ferariu.
După sesizarea instanţei de fond, dosarul a parcurs procedura camerei preliminare, conform
dispoziţiilor art. 342 şi următoarele Cod procedură penală.
Prin Încheierea nr. 193 din data de 18 august 2020, în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală,
judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării
probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii cauzei.
Învestită cu soluţionarea cauzei, instanţa de fond a dispus citarea părţilor.
La termenul de judecată din data de 09 februarie 2021, după ce i s-au adus la cunoştinţă acuzarea,
drepturile şi obligaţiile procesuale, inculpata I.A., asistată de apărător din oficiu, a recunoscut în
totalitate faptele reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei şi a solicitat judecarea cauzei
în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, potrivit dispoziţiilor art. 374 alin. 4 Cod
procedură penală.
După punerea în discuţia părţilor, instanţa de fond a admis cererea inculpatei de judecare a cauzei
în formă simplificată, constatând că sunt întrunite toate cerinţele prevăzute de art. 374 alin.4 Cod
procedură penală.
Analizând probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, însuşit de inculpat, instanţa de fond
a reţinut următoarea situaţie de fapt:
În prima jumătate a anului 2016, persoana vătămată R.L. s-a aflat, pentru o perioada de timp,
în orașul Copenhaga din Danemarca, împreună cu mai multe persoane, printre care şi inculpata I.A.,
fostă Ferariu.
În aceste împrejurări, inculpata I.A. i-a împrumutat persoanei vătămate R.L. o suma de bani,
respectiv cca 100 de euro, iar la data de 09.08.2016, persoana vătămata s-a întors în țară, fără însă
să mai achite datoria.
La data de 12.08.2016 inculpata s-a deplasat la adresa unde locuia persoana vătămată, respectiv
la concubinul ei, R.R., şi, găsind-o singură, i-a solicitat restituirea sumei de bani. Persoana vătămată
ar fi refuzat, pe motiv că nu deţine suma respectivă, împrejurare în care F.A. i-a adresat ameninţări
cu incendierea locuinţei.
La data de 13.08.2016, în timp ce persoana vătămată R.L. se afla la domiciliul concubinului ei,
împreună cu acesta, inculpata I.A. a intrat în curte, având asupra sa un recipient din plastic de 2 litri,
folosit pentru îmbutelierea apei plate Borsec, ce conţinea benzină, cumpărată de la staţia de
alimentare cu combustibil Socar din apropiere.
Aici, inculpata a stropit scările din material lemnos, de la intrarea în locuinţa lui R.R., cu o
parte din cantitatea de benzină ce se afla în recipient, iar la scurt timp, a strigat-o R.L. să iasă afară.
Când persoana vătămată a ieşit din imobil şi a coborât trei trepte, inculpata a aprins un chibrit şi l-a
aruncat la baza scărilor pe care anterior a aruncat cu combustibil, astfel că acestea s-au aprins
imediat, iar flăcările s-au propagat cu rapiditate pe toată suprafaţa până la intrarea în imobil,
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extinzându-se şi la elemente de mobilier din interiorul locuinţei, după care inculpata a părăsit în
grabă curtea imobilului. În această împrejurare hainele persoanei vătămate R.L. au fost cuprinse de
flăcări, provocându-i arsuri de gradul II, III şi IV la nivelul feţei, membrelor şi corpului.
Cuprinsă de panică, persoana vătămată a coborât în grabă scările, până în curtea locuinţei, unde
martorul Z.L. a folosit un furtun cu apă pentru a stinge flăcările. Au fost sesizate organele de
cercetare, echipajele de pompieri şi de ambulanţă, focul a fost stins, iar persoana vătămată a fost
preluată şi internată în Spitalul Judeţean Mavromati în perioada 13.08.2016-14.09.2016.
Fiind examinată medico-legal, prin raportul de constatare medico-legală nr. 418/D2 din data
de 15.05.2017 eliberat de S.J.M.L. Botoşani, s-au concluzionat urmatoarele: R.L. a fost internată cu
diagnosticul: arsură prin flacără la nivelul feţei, mână şi antebraţ stâng parcelar şi circular, faţa
postero-internă coapsă bilateral, faţă antero-medio-dorsală gambă bilateral, gleznă bilateral circular
şi antepicior bilateral gr. II - III - IV aprox. 22% sc (gr. II = 7 %, gr.III = 11%, gr. IV = 4%); leziunile
s-au putut produce prin acţiunea flăcării; pot data din 13.08.2016; a necesitat 75-80 de zile de
îngrijiri medicale pentru vindecare. La data de întocmirii raportului s-a stabilit dg: sechele
postcombustionale pe cicatrice hipertrofice retractile picioare şi gambă bilateral, cicatrici normotone
faţă şi mâna stg.; aprecierea sechelelor poate fi făcută după epuizarea mijloacelor terapeutice şi după
1 an de la producerea leziunilor”.
Inculpata I.A. a fost examinată din punct de vedere psihiatric de medicii legişti, iar din
raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 237/E2 din 10.10.2016 întocmit de Serviciul
Judeţean de Medicină Legală Botoşani a rezultat că aceasta prezintă tulburare de personalitate de
tip instabil-emoţional, consum etanolic abuziv, având discernământul critic prezent în raport cu
fapta pentru care este cercetată.
După săvârşirea faptei inculpata şi-a schimbat numele şi domiciliul de fapt şi a plecat la
muncă în Anglia, fiind însă audiată la data de 11.02.2020, când a recunoscut şi regretat fapta.
Instanţa de fond a reţinut vinovăţia inculpatei în baza următoarelor mijloace de probă: procese
verbale de cercetare la faţa locului şi planşe foto; proces verbal de ridicare cuţit şi planşe foto;
declaraţii persoana vătămată R.L.; declaraţii persoana vătămată R.R.; declaraţie martor T.M. şi
DVD- 319/MS/PTBT/2019; declaraţie martor D.G. şi DVD- 318/MS/PTBT/2019; declaraţie martor
Z.L. şi DVD- 317/MS/PTBT/2019 şi mijloace materiale de probă: elemente de încălţăminte
prezentând urme de ardere–colet nr.1; fragmente de material textil topit–colet nr.2; recipient
material plastic de 0,5 litri –colet nr. 3; recipient material plastic de 2 litri –colet nr. 4; plic conţinând
urme papilare – colet/plic nr. 2; raportul de constatare medico-legală nr. 418/D2 din data de
15.05.2017, eliberat de S.J.M.L. Botoşani; raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr.
237/E2 din 10.10.2016 întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Botoşani; declaraţii
inculpata I.A., fostă Ferariu.
În baza probatoriul administrat, instanța de fond a constatat, dincolo de orice îndoială rezonabilă,
că fapta cercetată există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpata I.A..
În drept, s-a reţinut că fapta inculpatei I.A., fostă Ferariu care, la data de 13.08.2016, în jurul orei
14.00, pe fondul unor relaţii anterioare tensionate, a venit la domiciliul numitului R.R., unde acesta
se afla împreună cu concubina sa, persoana vătămată R.L., împrejurare în care, a stropit scările cu o
substanţă uşor inflamabilă şi le-a incendiat în momentul în care persoana vătămată se afla în acea
zonă, fapt ce a dus la incendierea hainelor acesteia şi i-a produs leziuni care au necesitat 75-80 de
zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de
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tentativă de omor şi distrugere, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 32 rap. la 188 alin. 1, 2 Cod
penal şi art. 253 alin. 1, 4 Cod penal, cu aplic art. 38 alin. 1 Cod penal.
La stabilirea şi individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatei, în conformitate cu prevederile
art. 53, art. 74 Cod penal, instanţa de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege
pentru infracţiunile cercetate, reduse cu o treime în condiţiile art. 396 alin. 10 rap. la art. 375 Cod
procedură penală, respectiv 3 ani 4 luni - 6 ani 8 luni în cazul infracţiunii de tentativă de omor prev.
art. 32 rap. la 188 alin. 1, 2 din Cod Penal şi 1 an 4 luni - 4 ani 8 luni în cazul infracţiunii de
distrugere prev. de art. 253 alin. 1, 4 C. penal.
Totodată, instanţa de fond a avut în vedere gradul ridicat de pericol social al faptelor comise,
modalitatea de săvârşire a acestora, respectiv prin incendierea persoanei vătămate după ce anterior
stropit scările pe unde aceasta urma să coboare, producându-i leziuni grave care au necesitat 75-80
de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, respectiv arsuri de gr. II - IV pe diverse părţi ale
corpului (inclusiv la nivelul feţei), săvârşirea faptei pe fondul unei stări de surescitare a inculpatei,
de nervozitate, favorizată de consumul de băuturi alcoolice şi în urma unui conflict anterior cu
persoana vătămată care a refuzat să-i restituie o sumă de bani.
De asemenea, instanţa de fond a avut în vedere antecedentele penale ale inculpatei din străinătate
(doar pentru săvârşirea unor infracţiunii contra ordinii publice), vârsta acesteia (67 ani), nivelul de
educaţie (4 clase), fără ocupaţie, căsătorită, afecţiunile medicale ale acesteia astfel cum rezultă din
înscrisurile depuse la dosar (inclusiv încadrarea în grad de handicap grav cu asistent personal),
precum şi conduita procesuală corectă a acesteia care a colaborat cu organele judiciare, recunoscând
săvârşirea faptelor.
Ţinând cont de aceste criterii, instanţa de fond a apreciat că reeducarea inculpatei se poate realiza
prin aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special, așa cum a fost redus în condițiile art.
396 alin. 10 rap. la art. 375 Cod procedură penală, respectiv prin aplicarea:
- pentru infracţiunea de tentativă de omor prev. şi ped. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 şi 2
Cod penal cu aplicarea art. 375, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a pedepsei de 4 (patru) ani
şi 6 (şase) luni închisoare şi a pedepsei complementare a interzicerii exerciţiului drepturilor prev.
de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de
2 ani;
- pentru infracţiunea de distrugere prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal, cu aplicarea art. 375, art. 396
alin. 10 Cod procedură penală, a pedepsei de 1 (unu) an închisoare.
În temeiul art. 38 alin. 2, art. 39 alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, instanţa de fond a
contopit cele două pedepse principale şi pedeapsa complementară şi a aplicat pedeapsa cea mai de
grea de 4 ani şi 6 luni închisoare, pe care a sporit-o cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse,
urmând ca inculpata să execute în final o pedeapsă de 4 (patru) ani şi 10 (zece) luni închisoare, la
care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a
şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi
dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani.
Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal s-a interzis inculpatei exercitarea
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal.
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În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008, s-a dispus ca, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri,
să se procedeze la prelevarea de probe biologice de la inculpat, în vederea introducerii profilelor
genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.
Având în vedere că persoana vătămată R.L. nu s-a constituit parte civilă în cauză în condiţiile art.
20 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, instanţa de fond a dispus în consecinţă.
S-a mai reţinut că Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani s-a constituit în cursul
urmăririi penale parte civilă cu suma de 11.293,70 lei, reprezentând cheltuieli făcute cu numita R.L.
(FO nr. 52758/2016, internare în perioada 13.08.2016-14.09.2016) cu dobândă legală penalizatoare
aferentei acestei sume, calculată de la data de 14.09.2016 şi până la data plăţii efective. (fila 158159 ds. u.p.)
De asemenea, Serviciul Judeţean de Ambulanţă s-a constituit parte civilă cu suma de 248,80 lei,
reprezentând daune materiale.
Instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 320 din Legea nr. 95/2006, „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”.
Având în vedere că, în baza probatoriului administrat, s-a reţinut vinovăţia inculpatei I.A., instanţa
de fond a dispus obligarea inculpatei de a plăti părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă
„Mavromati” Botoşani suma de 11.293,70 lei, reprezentând daune materiale, precum şi dobânda
legală penalizatoare aferentei acestei sume, calculată de la data de 14.09.2016 şi până la data plăţii
efective, iar părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani suma de 248,80 reprezentând
daune materiale.
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală s-a dispus obligarea inculpatei la plata către stat a
sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 100 lei pentru faza
de judecată, iar suma de 700 lei pentru faza de urmărire penală).
În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, s-a dispus că onorariul apărătorului din oficiu, delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 839/05.06.2020 în cuantum de 1.495 lei, va
rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului
Botoşani.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au formulat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul
Botoşani şi inculpata I.A. pentru motivele prezentate în scris şi oral, cu ocazia dezbaterilor
consemnate pe larg în încheierea de şedinţă de la termenul din 13.09.2021 când au avut loc
dezbaterile.
Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt
şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin.1, 2, art. 420 Cod procedură penală, curtea
a constatat următoarele:
Aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de fond, curtea a constatat că probele administrate în cursul
urmăririi penale coroborate cu declaraţia de recunoaştere în totalitate a faptelor dată de inculpata
I.A. în faţa instanţei de fond, conduc la reţinerea, dincolo de orice dubiu rezonabil, a situaţiei de fapt
descrisă în rechizitoriu, respectiv aceea că în data de 13.08.2016, în jurul orei 14.00, inculpata I.A.
s-a prezentat la domiciliul numitului R.R., domiciliat în mun. Botoșani, str. nr. 12, unde ştia că se
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află concubina acestuia, persoana vătămată R.L., şi, având asupra sa un recipient de plastic ce
conţinea benzină, a stropit scările cu substanţa uşor inflamabilă şi le-a incendiat în momentul în care
R.L. se afla în acea zonă, fapt ce a dus la incendierea hainelor persoanei vătămate R.L. şi i-a produs
leziuni care au necesitat 75-80 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, în acelaşi context fiind
distruse şi mai multe bunuri prin incendiere.
Situaţia de fapt astfel descrisă rezultă din declaraţia integrală de recunoaştere a faptelor dată de
inculpată în faţa instanţei de fond care se coroborează cu probele administrate în cursul urmăririi
penale, respectiv cu procesele verbale de cercetare la faţa locului şi planşele foto, procesul verbal
de ridicare cuţit şi planşele foto, declaraţiile persoanei vătămate R.L. şi ale persoanei vătămate R.R.,
declaraţiile martorilor T.M., D.G., Z.L., mijloace materiale de probă (elemente de încălţăminte
prezentând urme de ardere–colet nr.1, fragmente de material textil topit–colet nr.2, recipient
material plastic de 0,5 litri –colet nr. 3, recipient material plastic de 2 litri –colet nr. 4, plic conţinând
urme papilare – colet/plic nr. 2) şi cu raportul de constatare medico-legală nr. 418/D2 din data de
15.05.2017 eliberat de S.J.M.L. Botoşani.
Raportat la situaţia de fapt reţinută de prima instanţă, recunoscută integral de inculpată, instanţa de
apel apreciază ca fiind corectă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina acesteia, respectiv
infracțiunea de tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 şi 2 Cod penal şi
infracţiunea de distrugere prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal.
Sub un prim aspect sentinţa penală apelată a fost criticată de Parchetul de pe lângă Tribunalul
Botoşani pentru nelegalitate în ceea ce priveşte cuantumul pedepsei aplicate inculpatei pentru
săvârşirea infracţiunii de distrugere, în sensul că pedeapsa de 1 an închisoare aplicată de instanţa de
fond inculpatei pentru săvârşirea acestei infracţiuni este inferioară minimului de pedeapsă de 1 an
şi 4 luni închisoare prevăzut de lege, în condiţiile în care instanţa de fond nu a reţinut în favoarea
inculpatei circumstanţe atenuante.
Analizând critica Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani curtea a apreciat că este întemeiată.
Astfel, curtea a reţinut că infracţiunea de distrugere prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal pentru care
a fost condamnată inculpata este sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani. În
condiţiile în care inculpata a accesat procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei limitele de
pedeapsă se reduc cu 1/3 conform art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, rezultând astfel că limitele
de pedeapsă sunt între 1 an şi 4 luni şi 4 ani şi 8 luni închisoare. Rezultă aşadar că limita minimă de
pedeapsă prevăzută de lege pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art. 253 alin. 4 Cod
penal în condiţiile reţinerii cauzei de reducere a pedepsei prev. de art. 396 alin. 10 Cod procedură
penală este de 1 an şi 4 luni închisoare. Prin urmare, aplicând inculpatei pedeapsa de 1 an închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere instanţa de fond a aplicat o pedeapsă nelegală, sub
minimul de 1 an şi 4 luni închisoare prevăzut de lege, coborârea pedepsei sub acest minim nefiind
justificată, în condiţiile în care instanţa de fond nu a reţinut în favoarea inculpatei circumstanţe
atenuante sau alte cauze legale de reducere a pedepsei.
Pe de altă parte, atât Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, cât şi inculpata I.A., au criticat
sentinţa penală apelată pentru netemeinicie, susţinând greşita individualizare a cuantumului
pedepselor aplicate. Astfel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a apreciat că, raportat la
gravitatea faptelor pentru care inculpata a fost condamnată, se impune majorarea pedepselor, în
vreme ce inculpata I.A. a solicitat reducerea pedepselor sub minimul prevăzut de lege, prin reţinerea
circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal (ca urmare a achitării către persoana
vătămată R.L. a unei părţi consistente din prejudiciu), dar şi raportat la vârsta, starea de sănătate a
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inculpatei şi a conduitei procesuale a acesteia care a urmat procedura simplificată a recunoaşterii
învinuirii.
Analizând solicitarea inculpatei de reţinere în favoarea sa a circumstanţei atenuante prev. de art. 75
alin. 2 lit. a Cod penal constând în eforturile depuse pentru achitarea prejudiciului cauzat persoanei
vătămate R.L., curtea a apreciat că este neîntemeiată.
Potrivit art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal pot constitui circumstanţe atenuante eforturile depuse de
infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.
Curtea a constatat că în favoarea inculpatei nu poate fi reţinută circumstanţa atenuantă menţionată
întrucât o astfel de circumstanţă atenuantă nu este aplicabilă în cazul săvârşirii infracţiunilor contra
persoanei atunci când se invocă achitarea integrală/parţială a prejudiciului.
Astfel, curtea a constatat că disp. art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal reglementează circumstanţa
atenuantă legală constând în acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune
până la primul termen de judecată, excluzând de la posibilitatea reţinerii acestei circumstanţe
atenuante infracţiunile contra persoanei.
Întrucât legiuitorul a interzis reţinerea acestei împrejurări ca circumstanţă atenuantă conform art. 75
alin. 1 lit. d Cod penal, este evident că aceeaşi împrejurare nu poate fi valorificată ca şi circumstanţa
atenuantă judiciară prev. de art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, constând în eforturile depuse de infractor
pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, fiind lipsit de logică ca legiuitorul să
nu permită în cazul infracţiunilor contra persoanei reţinerea circumstanţei atenuante legale când
inculpatul achită integral prejudiciul până la primul termen de judecată, însă să permită reţinerea
circumstanţei atenunate judiciare, cu aceleaşi efecte (reducere cu 1/3 a limitelor de pedeapsă), în
cazul în care inculpatul face doar eforturi pentru achitarea prejudiciului.
Curtea a apreciat că la individualizarea pedepsei aplicate inculpatei I.A. pentru săvârşirea tentativei
la infracţiunea de omor instanţa de fond a analizat coroborat toate criteriile de individualizare prev.
de art. 74 Cod penal, atât cele legate de gravitatea faptei (concretizată în incendierea scărilor
locuinţei persoanei vătămate R.L., urmată de chemarea în faţa locuinţei a persoanei vătămate cu
scopul ca aceasta să fie cuprinsă de flăcări), mobilul comiterii faptei (răzbunarea pentru neachitarea
unei datorii), dar şi circumstanţele legate de persoana inculpatei (vârsta înaintată – 67 de ani, starea
de sănătate alterată atestată de documente medicale) precum şi conduita procesuală constând în
recunoaşterea integrală a faptei înainte de începerea cercetării judecătoreşti.
Relevante în aprecierea gradului de pericol social al faptei inculpatei sunt şi concluziile raportului
de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 237/E2 din 10.10.2016 întocmit de Serviciul Judeţean de
Medicină Legală Botoşani, inculpatei fiindu-i stabilit diagnosticul „tulburare de personalitate de tip
instabil emoţional” şi „consum etanolic abuziv”.
Prin urmare, aplicarea unei pedepse de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea tentativei la
infracţiunea de omor (în condiţiile în care minimul de pedeapsă pentru fapta concret săvârşită este
de 3 ani şi 4 luni închisoare) este apreciată de instanţa de apel ca fiind proporţională cu gravitatea
faptei şi persoana inculpatei.
În ceea ce priveşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată de instanţa de fond inculpatei pentru
săvârşirea infracţiunii de distrugere, aşa cum a menţionat curtea în prezentele considerente această
pedeapsă este nelegală, situându-se sub minimul de pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare prevăzut
de lege. Raportat la consecinţele reduse ale faptei concret săvârşite şi la circumstanţele personale
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concrete ale inculpatei analizate deja de prezenta instanţă, curtea a apreciat că sancţionarea
inculpatei cu pedeapsa minimă prevăzută de lege pentru această infracţiune este suficientă pentru
atingerea scopului preventiv şi educativ al pedepsei.
Prin urmare, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală curtea a admis apelul declarat de
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani împotriva Sentinţei penale nr. 58 din 08.04.2021 a
Tribunalului Botoşani pronunţată în dosarul nr. 820/40/2020, a desfiinţat în parte Sentinţa penală
nr. 58 din 08.04.2021 a Tribunalului Botoşani pronunţată în dosarul nr. 820/40/2020, şi, în
rejudecare, a înlăturat dispoziţia de contopire a pedepselor aplicate inculpatei I.A. în pedeapsa
rezultantă principală de 4 ani şi 10 luni închisoare.
Curtea a majorat pedeapsa aplicată inculpatei I.A. pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere
prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal, cu aplic. art. 375 şi 396 alin. 10 Cod procedură penală de la 1 an
la 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 38 alin. 2 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal curtea a contopit pedeapsa
principală de 4 ani şi 6 luni închisoare la care inculpata a fost condamnată pentru săvârşirea
tentativei de omor prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 375 şi
396 alin. 10 Cod procedură penală, cu pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată inculpatei prin
prezenta decizie pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art. 253 alin. 4 Cod penal, cu
aplic. art. 375 şi 396 alin. 10 Cod procedură penală, urmând ca inculpata să execute pedeapsa
rezultantă de 4 (patru) ani 11 (unsprezece) luni şi 10 (zece) zile de închisoare (reprezentând pedeapsa
cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din pedeapsa de 1 an şi 4 luni
închisoare).
În ceea ce priveşte motivul de apel al inculpatei vizând necesitatea reevaluării modalităţii de
individualizare a executării pedepsei, în sensul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei,
curtea a constatat că, raportat la cuantumul pedepsei rezultante aplicate (4 (patru) ani 11
(unsprezece) luni şi 10 (zece) zile de închisoare) nu este posibilă suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei, nefiind îndeplinită condiţia prev. de art. 91 alin. 1 lit. a Cod penal.
Prin urmare, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală Curtea a respins, ca nefondat, apelul
declarat de inculpata I.A. împotriva Sentinţei penale nr. 58 din 08.04.2021 a Tribunalului Botoşani
pronunţată în dosarul nr. 820/40/2020 şi, în baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, a obligat
inculpata apelantă I.A. să plătească statului suma de 200 de lei cheltuieli judiciare din apel.

9. Nulitatea declaraţiei date în calitate de făptuitor în etapa actelor premergătoare (sub incidenţa
Codului de procedură penală din 1968), ca urmare a încălcării dreptului martorului de a nu se
autoincrimina
Rezumat:
Declaraţia dată de o persoană în calitate de făptuitor înainte de începerea urmăririi penale in rem,
respectiv în faza actelor premergătoare conform art. 224 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală din
1968, prin care aceasta recunoaşte participarea sa la săvârşirea unei infracţiuni, fără ca, în
prelabil, să-i fie adus la cunoştinţă dreptul de a nu se autoincrimina şi de a păstra tăcerea, este
obţinută în mod neloial, urmând a fi înlăturată.
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Atât Codul de procedură penală din 1968 cât şi actualul Cod de procedură penală conferă garanţii
procesuale pentru respectarea dreptului la un proces echitabil (dreptul la apărător, dreptul la
tăcere) doar persoanelor care dobândesc calitatea de învinuit/inculpat, respectiv suspect/inculpat,
nu şi în situaţia în care o persoană are calitatea de făptuitor sau martor. Or, declaraţia dată de
S.E. în prezentul proces penal la data de 06.06.2012 a fost dată în etapa actelor premergătoare
(reglementată de disp. art. 224 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală din 1968), fiind folosită de organul
de urmărire penală ca probă în acuzare, aceasta fiind singura declaraţie autoincriminatoare pe
care inculpata a dat-o în procesul penal.
În acest context se observă că dreptul inculpatei S.E. la un proces echitabil a fost încălcat,
declaraţia din 06.06.2012 fiind luată inculpatei fără a i se aduce la cunoştinţă dreptul de a nu se
autoincrimina.
Când se examinează problema de a şti dacă dreptul la tăcere - în manifestarea sa directă de a
refuza îndeplinirea obligaţiei de a da declaraţii - poate fi invocat de către martor, în jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului se realizează, tangenţial, o analiză prin raportare la situaţia
concretă a persoanei, reţinându-se că, dacă la momentul audierii, organele judiciare o suspectau
pe respectiva persoană de săvârşirea infracţiunii, având în vedere celelalte mijloace de probă deja
administrate în cauză, existând, aşadar, nişte suspiciuni, atunci toate drepturile prevăzute de art.6
în materia acuzaţiei în materie penală sunt incidente, inclusiv dreptul la tăcere, chiar dacă
organele judiciare nu dispun efectuarea în continuare a urmăririi penale şi audiază persoana în
calitate de martor (Hotărârea din 15 noiembrie 2012, pronunțată în Cauza Sergey Afanasyev
împotriva Ucrainei, par.58)
Aşadar, constatând că declaraţia dată de S.E. în data de 06.06.2012 a fost obţinută în mod neloial,
cu încălcarea dreptului acesteia de a nu se autoincrimina, la momentul audierii autorităţile având
suficiente date să suspecteze participarea persoanei audiate la săvârşirea infracţiunii, judecătorii
de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar vor constata nulitatea acestei declaraţii,
urmând să o înlăture din materialul probator.
(Încheierea nr. 78 din 20 septembrie 2021, dosar nr. 640/86/2020/a1)

Hotărârea:
Prin Încheierea de şedinţă din 12.02.2021 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară
din cadrul Tribunalului Suceava – Secţia Penală în dosarul nr. 640/86/2020/a1, s-au respins
cererile şi excepţiile invocate de către inculpata S.E.
În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării Tribunalului
Suceava cu rechizitoriul nr. 31D/P/2011 din data de 28.01.2020 al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, privind pe inculpata S.E.pentru săvârșirea infracțiunii de
contrabandă, prev. de art. 270 alin.3 C.vam., precum şi legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecării cauzei privind pe inculpata
S.E.
În temeiul art. 346 alin.1 teza finală Cod de procedură penală încheierea Tribunalului Suceava a fost
comunicată inculpatei S.E. şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia
de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial
Suceava.
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Pentru a pronunţa această încheiere, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului
Suceava a reţinut, în esenţă, următoarele:
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 18.02.2020, sub nr. 640/86/2020,
fiind trimis în cameră preliminară, în considerarea disp. art. 344 al. 2 şi 3 Cod procedură penală s-a
comunicat inculpatului copia certificată a rechizitoriului nr. 31/D/P/2011 din data de 28.01.2020 al
Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de
Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava,
emiţându-se adresă către acesta, dar şi către inculpata S.E., prin intermediul căreia i s-a făcut
cunoscut obiectul camerei preliminare, că are dreptul de a-şi angaja un apărător şi s-a adus în atenţia
acesteia, precum şi părţii civile Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice Iași că au dreptul,
respectiv posibilitatea ca, în termen de 20 de zile, să formuleze cereri şi excepţii cu privire la
competenţa, legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către
organele de urmărire penală, în acest din urmă sens urmând a fi informat şi apărătorul desemnat din
oficiu al inculpatului.
La data de 25.03.2021, inculpata S.E., prin avocat ales, a formulat cereri şi excepţii cu privire la
legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de
urmărire penală.
S-a arătat că potrivit art. 342 Cod procedură penală „obiectul procedurii camerei preliminare îl
constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei,
precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de
urmărire penală.”
Raportat la aceste dispoziţii legale, precum şi la prevederile art. 36 alin.1 lit. c Cod procedură penală,
judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a constatat că este competent să
soluţioneze prezenta cauză al cărei obiect îl constituie săvârşirea de către inculpată a infracţiunii
pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a acesteia prin rechizitoriului nr. 31/D/P/2011 din data
de 28.01.2020 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial
Suceava. În ceea ce priveşte legalitatea sesizării instanţei, judecătorul de cameră preliminară din
cadrul Tribunalului Suceava a învederat că aceasta vizează rechizitoriul, respectiv îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de lege cu privire la conţinutul său şi asupra respectării dispoziţiilor privitoare
la verificarea sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim procurorul parchetului.
Astfel, s-a arătat că potrivit art. 328 alin. 1 Cod procedură penală, 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 (…)
Prin rechizitoriului nr. 31/D/P/2011 din data de 28.01.2020 al Ministerului Public – Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de
libertate, a inculpatei S.E.pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin.3
C.vam., constând în aceea că S.E.a transportat la data de 06.06.2012, în jurul orei 20.40, în
localitatea Liteni, jud. Suceava, pe DJ208A, cu autoturismul marca Audi A8, cu nr. de înmatriculare

612

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

B9072PH, condus de inculpată, cantitatea de 2949 pachete ţigarete (1950 pachete marca Doina, cu
timbru fiscal de Republica Moldova, şi 999 pachete marca Viceroy, cu timbru fiscal de Ucraina),
cunoscând că provin din contrabandă.
Din situaţia prezentată de procurorul de caz, în rechizitoriu, s-a înţeles foarte clar modalitatea în
care au fost comise faptele, împrejurările concrete şi activităţile desfăşurate de inculpată. S-a
constatat că actul de sesizare este structurat pe secţiuni, în rechizitoriu s-au obiectivizat menţiuni
cu privire la imputaţia penală adusă inculpatei, încadrarea în fapt şi în drept a faptei, mijloacele de
probă pe care fundamentează situaţia de fapt descrisă şi reţinută de acuzare cu expunerea analizei
acestora şi a raţionamentului logico-juridic ce stă la baza învinuirii, a dispoziţiei de trimitere în
judecată şi considerentele care au fundamentat-o, datele referitoare la persoana inculpatei, poziţia
procesuală adoptată pe parcursul cercetărilor, la cheltuielile judiciare, cu expunerea actelor
procesuale dispuse în cursul urmăririi penale, în succesiunea efectuării lor şi, în final, cu indicarea
persoanelor care urmează a fi citate în instanţă, calitatea acestora şi locul de unde vor fi notificate.
S-a conchis că examinarea rechizitoriului a condus la concluzia că actul de sesizare a instanţei
satisface exigenţele prescrise de legea procesual penală – îndeplinind condiţiile de formă şi de fond
în respectarea disp. art. 286 al. 2 Cod procedură penală corob. cu art. 328 al. 1 Cod procedură penală,
rechizitoriul fiind verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către procurorul şef secţie din
cadrul Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de
Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava,
de echitate a procedurilor şi asigură o corectă şi completă informare a inculpaţilor cu privire la
acuzaţiile formulate împotriva lor. Astfel, faptele reţinute în sarcina inculpatei au fost suficient
descrise, clare, precise şi circumstanțiate ca mod de operare, existând o fixare riguroasă a
coordonatelor spaţio-temporale.
În plus, s-a evidenţiat doar că actul de sesizare este 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 au fost argumente aduse de către Ministerului Public –
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, în sprijinul acuzaţiilor, acestea
putând fi însuşite sau înlăturare de către judecător în cursul cercetării judecătoreşti, care face propria
analiză şi evaluează întregul material probator pentru stabilirea temeiniciei acuzaţiei penale.
Prin urmare, s-a reţinut că limitele învestirii sunt trasate de dispoziţia de trimitere în judecată a
inculpatei, 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
de fond cu judecarea pricinii.
S-a mai arătat că situaţia de fapt menţionată de procurorul de caz, s-a susţinut cu următoarele
mijloacele de probă: proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante din 06.06.2012 și planșă
fotografică; declarație inculpată S.E.din data de 06.06.2012; proces-verbal din 07.06.2012 de
consemnare a efectuării actelor premergătoare începerii urmăririi penale; dovadă predare țigarete la
Camera de corpuri delicte seria H nr. 0066428 din 06.07.2012; dovadă de predare autoturism la
camera de delicte seria H nr. 0066028 din 25.06.2012; mijloace materiale de probă – corpuri delicte:
2949 pachete ţigarete (1950 pachete marca Doina, cu timbru fiscal de Republica Moldova, şi 999
pachete marca Viceroy, cu timbru fiscal de Ucraina); autoturismul marca Audi A8, cu nr. de

613

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

înmatriculare B9072PH; adresa nr.16396/BTV/14.06.2012 a Direcției Regionale pentru Accize și
Operațiuni Vamale Iași.
Totodată, s-a reţinut că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la profilul moral şi de personalitate
al inculpatei, actele de urmărire penală efectuate, trimiterea în judecată, date referitoare la măsurile
preventive şi măsurile asiguratorii, metode speciale de supraveghere sau cercetare, cheltuielile
judiciare.
Prin urmare, s-a concluzionat că actul de sesizare a instanţei, în cauză îndeplineşte aceste condiţii.
În ceea ce priveşte verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către
organele de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a
constatat că aceasta presupune examinarea respectării dispoziţiilor legale cu privire la strângerea şi
administrarea mijloacelor de probă, probele obţinute în mod nelegal, în conformitate cu dispoziţiile
art. 102 Cod procedură penală, neputând fi folosite în cadrul procesului penal.
În prezentarea succesiunii actelor procesuale privitoare la inculpata S.E. s-a arătat că:
a) în dosarul nr. 31/D/P/2011 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava prin Rezoluția nr.
31D/P/2011 din data de 23.01.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de S.E., pentru
săvârşirea infracţiunilor de:
- „aderare la un grup infracţional organizat”, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003, constând
în aceea că în perioada mai-iunie 2012, a aderat la gruparea infracţională organizată condusă de
numitul S.M.M. ce are ca principal scop, procurarea şi colectarea unor cantităţi însemnate de ţigări
de provenienţă extracomunitară, în cadrul grupului asumându-şi rolul transportator al ţigaretelor,
pentru segmentul care se ocupă cu valorificarea acestora pe piaţa neagră din România.
- „contrabandă” faptă prev. de art. 270 alin 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modificările
şi completările ulterioare), modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal,
constând în aceea că:
1. La data de 15.05.2012, S.E., printr-un colaborator de-al ei, neidentificat-transportator al
ţigaretelor, i-a livrat numitului P.D.D., pe raza oraşului Târgu Frumos, o cantitate nedeterminată de
ţigarete de provenienţă extracomunitară, preţ şi marcă neidentificate;
2. La data de 30.05.2012, numita S.E. i-a livrat numitului P.D.D., pe raza oraşului Târgu Frumos,
jud. Iaşi, cantitatea de 5 baxuri ţigarete marca Viceroy de provenienţă extracomunitară, prin
intermediul unei persoane neidentificate, cunoscută sub numele de Costel, care a avut rol de
transportator al ţigaretelor;
3. La data de 06.06.2012, pe raza oraşului Liteni, jud. Suceava, lucrători din cadrul IPJ Suceava, au
oprit pentru control autoturismul marca Audi A8, de culoare alb, cu nr. de înmatriculare B9072PH,
condus de către numita S.E., în interiorul autovehiculului fiind identificată cantitatea totală de 2949
pachete ţigarete marca Doina şi Viceroy de provenienţă extracomunitară. În cauză se face aplicarea
art. 33 lit. a C.P.
Prin Ordonanța nr. 31D/P/2011 din data de 14.02.2013 a fost pusă în mișcare acțiunea penală faţă
de S.E.pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi
ped de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 şi contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3, rap. la art. 274 din
Legea nr. 86/2006, modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art. 33 litera a şi 41 alin. 2 din C. pen.
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Prin Ordonanța cu nr. 31D/P/2011 din data 10.02.2014, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a
faptelor pentru care se efectuează urmărirea penală faţă de inculpata S.E., din infracţiunile prevăzute
de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, prevăzute de art 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr.
86/2006, modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 33 lit. a şi art. 41 alin. 2 C. Pen, în infracţiunile
prevăzute de art. 367 alin. 1 şi 2 C.p., cu aplic. art. 5 din Cod penal, prevăzute de art. 270 alin. 3
rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 modificat prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art.
38 alin. 1 din Cod Penal.
b) în dosarul nr.2222/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava prin procesul-verbal
din 06.06.2012 organul de cercetare penală din cadrul IPJ Suceava – Poliția oraș Liteni s-a sesizat
din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de contrabandă prev. de art.270 alin.3 C.vam., cu
privire la faptul că la data de 06.06.2012, în jurul orei 20.40, S.E.a transportat pe raza oraşului Liteni,
jud. Suceava, cu autoturismul marca Audi A8, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare B9072PH,
condus de către S.E., cantitatea totală de 2949 pachete ţigarete (1950 pachete marca Doina, cu
timbru fiscal de Republica Moldova, şi 999 pachete marca Viceroy, cu timbru fiscal de Ucraina).
Sesizarea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava cu nr. 2222/P/2012 din
06.06.2012.
Prin Rezoluția nr. 2222/P/2012 din data de 07.06.2012, confirmată la aceeași dată de procurorul din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, organul de cercetare penală a dispus începerea
urmăririi penale faţă de S.E., pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- transport de bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că sunt din
contrabandă, faptă prev. şi ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, modificată prin OUG 54/2010
şi
- deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul
României a produselor accizabile supuse marcării, faptă prev. şi ped. de art. 296 ind. 1 alin.1 lit. L
din Legea 571/2003 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic. art.33 lit.b din Cod Penal, constând în
aceea că la data de 06.06.2012, în jurul orei 20.40, a transportat pe raza oraşului Liteni, jud. Suceava,
cu autoturismul marca Audi A8, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare B9072PH, condus de către
S.E., cantitatea totală de 2949 pachete ţigarete (1950 pachete marca Doina, cu timbru fiscal de
Republica Moldova, şi 999 pachete marca Viceroy, cu timbru fiscal de Ucraina), cunoscând că
provin din contrabandă.
Prin Ordonanța nr. 2222/P/2012 din data de 07.06.2012 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii
penale față de S.E., pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- transport de bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că sunt din
contrabandă, faptă prev. şi ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, modificată prin OUG 54/2010
şi
- deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul
României a produselor accizabile supuse marcării, faptă prev. şi ped. de art. 296 ind. 1 alin.1 lit. L
din Legea 571/2003 modificată prin OUG 54/2010, ambele cu aplic. art.33 lit. b din Cod Penal.
Prin Ordonanța nr. 2222/P/2012 din 06.12.2012 procurorul a dispus declinarea de competență în
favoarea DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, în vederea reunirii la dos.nr. 31/D/P/2011.
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La DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava dosarul a fost înregistrat cu nr.172/D/P/2012 din
10.12.2012.
Prin Ordonanța nr.172/D/P/2012 din 08.01.2013 dos.nr. 172/D/P/2012 a fost conexat la dos.nr.
31D/P/2011.
Prin Ordonanța din 14.05.2019 procurorul a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei cu privire
la inculpata S.E., din infracțiunile de:
- transport de bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că sunt din
contrabandă, faptă prev. şi ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, modificată prin OUG 54/2010
şi
- deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul
României a produselor accizabile supuse marcării, faptă prev. şi ped. de art. 296 ind. 1 alin.1 lit. L
din Legea 571/2003 modificată prin OUG 54/2010, ambele cu aplic. art.33 lit. b Cod Penal, constând
în aceea că la data de 06.06.2012, în jurul orei 20.40, a transportat pe raza oraşului Liteni, jud.
Suceava, cu autoturismul marca Audi A8, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare B9072PH,
condus de către S.E., cantitatea totală de 2949 pachete ţigarete (1950 pachete marca Doina, cu
timbru fiscal de Republica Moldova, şi 999 pachete marca Viceroy, cu timbru fiscal de Ucraina),
cunoscând că provin din contrabandă.
- art. 367 alin. 1 şi 2, cu aplic. art. 5 din Cod penal, constând în aceea că în perioada mai-iunie 2012,
a aderat la gruparea infracţională organizată condusă de numitul Simota Mihai Mirel ce are ca
principal scop, procurarea şi colectarea unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă
extracomunitară, în cadrul grupului asumându-şi rolul transportator al ţigaretelor, pentru segmentul
care se ocupă cu valorificarea acestora pe piaţa neagră din România.
- art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 din
Cod Penal, constând în aceea că:
1. La data de 15.05.2012, S.E., printr-un colaborator, neidentificat, transportator al ţigaretelor, ia livrat numitului P.D.D., pe raza oraşului Târgu Frumos, o cantitate nedeterminată de ţigarete de
provenienţă extracomunitară, preţ şi marcă neidentificate.
2. La data de 30.05.2012, numita S.E.i-a livrat numitului P.D.D., pe raza oraşului Tîrgu Frumos,
jud. Iaşi, cantitatea de 5 baxuri ţigarete marca Viceroy de provenienţă extracomunitară, prin
intermediul unei persoane neidentificate, cunoscută sub numele de COSTEL, care a avut rol de
transportator al ţigaretelor.
3. La data de 06.06.2012, pe raza oraşului Liteni, jud. Suceava, lucrători din cadrul IPJ Suceava,
au oprit pentru control autoturismul marca Audi A8, de culoare alb, cu nr. de înmatriculare
B9072PH, condus de către numita S.E., în interiorul autovehiculului fiind identificată cantitatea
totală de 2949 pachete ţigarete marca Doina şi Viceroy de provenienţă extracomunitară
în infracțiunile de:
- aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.p., constând în aceea că în
perioada mai-iunie 2012, S.E.a aderat la gruparea infracţională organizată condusă de numitul
S.M.M. ce are ca principal scop procurarea şi colectarea unor cantităţi însemnate de ţigări de
provenienţă extracomunitară, în cadrul grupului, asumându-şi rolul transportator al ţigaretelor,
pentru segmentul care se ocupă cu valorificarea acestora pe piaţa neagră din România.
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- contrabandă, prev. de art. 270 alin.3 C.vam., cu aplic.art.35 alin.1 C.p. (trei acte materiale),
constând în aceea că:
1. La data de 15.05.2012, S.E., printr-un colaborator de-al ei, neidentificat-transportator al
ţigaretelor, i-a livrat numitului P.D.D., pe raza oraşului Târgu Frumos, o cantitate nedeterminată
de ţigarete de provenienţă extracomunitară, preţ şi marcă neidentificate.
2. La data de 30.05.2012, numita S.E. i-a livrat numitului P.D.D., pe raza oraşului Tîrgu Frumos,
jud. Iaşi, cantitatea de 5 baxuri ţigarete marca Viceroy de provenienţă extracomunitară, prin
intermediul unei persoane neidentificate, cunoscută sub numele de COSTEL, care a avut rol de
transportator al ţigaretelor.
3. La data de 06.06.2012, în jurul orei 20.40, S.E.a transportat pe raza oraşului Liteni, jud. Suceava,
cu autoturismul marca Audi A8, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare B9072PH, condus de către
S.E., cantitatea totală de 2949 pachete ţigarete (1950 pachete marca Doina, cu timbru fiscal de
Republica Moldova, şi 999 pachete marca Viceroy, cu timbru fiscal de Ucraina), cunoscând că
provin din contrabandă, totul cu aplic.art.38 alin.1 C.p. și art.5 C.p.
Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriu s-a pronunţat
şi soluţii de clasare. Astfel, cu privire la infracțiunea de aderare la un grup infracţional organizat
prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.p., constând în aceea că în perioada mai-iunie 2012, S.E. a aderat la
gruparea infracţională organizată condusă de numitul S.M.M. ce are ca principal scop procurarea
şi colectarea unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă extracomunitară, în cadrul grupului,
asumându-şi rolul transportator al ţigaretelor, pentru segmentul care se ocupă cu valorificarea
acestora pe piaţa neagră din România, s-a dispus clasarea față de inculpata S.E., fiind incident cazul
de împiedicare a exercitării acțiunii penale de la art. 16 lit.c C.p.p. – nu există probe că inculpata a
săvârșit această infracțiune. S-a arătat că infracțiunea de constituire a unui grup infracțional
organizat constă în iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau
sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup. Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul
structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi
pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.
În speță, din actele de urmărire penală efectuate nu a rezultat că inculpata S.E.a săvârșit fapte care
să reprezinte elementul material, în modalitatea aderării, al infracțiunii prevăzute de art.367 C.p.
Astfel, nu a rezultat din probele administrate în cauză că inculpata S.E.a aderat la un grup
infracțional organizat, aderare care presupune atât un aspect obiectiv, constând în fapte repetate de
aderare la activitatea infracțională a grupului, cât și un aspect subiectiv, din care să rezulte că autorul
are reprezentarea subiectivă că prin faptele sale a aderat la un grup infracțional organizat, fiind
conștient de existența unei astfel de asocieri infracționale.
Or, în speță, nu s-a regăsit această situație, față de inculpată fiind reținut prin prezentul rechizitoriu
un singur act material de contrabandă, urmând a se dispune în consecință.
S-a mai reţinut că pentru actele materiale descrise în ultimul act procesual privind pe inculpată
(ordonanța din 14.05.2019 prin care procurorul a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, pct.1
și 2 la infracțiunea de contrabandă), nu au existat probe că inculpata a săvârșit faptele menționate.
În acest sens, s-a reţinut că procesele-verbale de redare a comunicărilor telefonice efectuate de
inculpată nu se coroborează cu alte mijloace de probă din care să rezulte existența obiectului material
al infracțiunii de contrabandă (respectiv țigaretele), data și locul săvârșirii, persoanele implicate.
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Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a arătat că principiul legalităţii în
administrarea probelor presupune numai acele mijloace 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 inculpatei.
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 Cod procedură penală) 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 comiterea 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.
Se reţine cu titlu concluziv de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond că în
cauza instrumentată s-a respectat principiul loialităţii administrării probelor, acestea au fost în mod
legal obţinute, iar actele de urmărire penală au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale în
materie.
Aşa fiind, s-a evidenţiat în acest cadru, că judecătorul de cameră preliminară este abilitat să
sancţioneze doar deciziile luate de procuror în măsura în care acestea sunt abuzive ori ilegale, ceea
ce nu este cazul în prezenta speţă, nu şi pertinenţa ori concludenţa probelor administrate, acestea
putând fi luate în considerare sau înlăturate de judecătorul fondului în procesul final de apreciere a
valorii lor probatorii.
Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a reţinut că în cursul urmăririi
penale prerogativa strângerii mijloacelor de probă şi aprecierea asupra oportunităţii trimiterii în
judecată, netrimiterii în judecată sau disjungerii cu privire la anumite fapte sau anumite persoane,
în cazul în care această soluţie e necesară, aparţine exclusiv procurorului. În faţa instanţei de
judecată pot fi administrate şi alte probe în afara celor din timpul urmăririi penale, în cazul în care
se apreciază necesar, în prezenta procedură nefiind posibil a se antama vinovăţia ori nevinovăţia
unei persoane. Totodată, a reţinut judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului
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Suceava, că încadrarea juridică dată unei fapte prin rechizitoriu este întotdeauna provizorie, putând
fi modificată până la pronunţarea unei hotărâri definitive.
În conformitate cu dispoziţiile art. 10, 83, 108 alin. 2-4 precum şi art. 307 Cpp., s-a arătat că
inculpata a fost audiată cu respectarea dreptului la apărare și a dispozițiilor prevăzute de Codul de
procedură penală.
Analizând din oficiu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la strângerea şi administrarea
mijloacelor de probă s-a constatat că au fost respectate toate prevederile legale în materie.
De asemenea, s-a constatat că nu se impun a fi invocate cereri şi excepţii din oficiu.
Asupra cererilor formulate de inculpata S.E., cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a
administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 31/D/P/2011 al
Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de
Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava
judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut următoarele:
La data de 25.03.2021, inculpata S.E., prin avocat ales, a formulat cereri şi excepţii cu privire la
legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de
urmărire penală.
Astfel, a arătat că o primă excepţie vizează nulitatea interceptărilor pentru motivele expuse atât oral
cât şi în scris, solicitând înlăturarea de la dosarul cauzei atât a interceptărilor cât şi a CD-ului care
le conţine, ca urmare a faptului că nu au fost menţionate în rechizitoriu, iar parchetul a menţionat în
mod expres că nu înţelege să folosească alte mijloace materiale de probă în demonstrarea vinovăţiei
inculpatei S.E., în afara celor menţionate la fila 3 din Rechizitoriu.
Cea de-a doua excepţie a vizat nulitatea absolută a procesul verbal de constatare a infracţiunii
flagrante din data de 06.06.2012 întocmit de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Liteni, întrucât
acesta a fost obţinut cu încălcarea prevederilor legale în materie, solicitând în consecinţă excluderea
acestuia de la dosarul cauzei.
Totodată, a considerat că toată urmărirea penală efectuată în dosarul penal nr.31/D/P/2012al
D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Suceava este lovită de nulitate, având în vedere că inculpatei i-au
fost încălcate drepturile şi garanţiile prevăzute de art.6 alin. 1 si 3 din CEDO, art.5 din CEDO, art.8
CEDO, art.10 din CPP privind dreptul al apărare, art. 44 privind prezumția de nevinovăţie din CPP
având în vedere faptul că domnul procuror de caz nu a administrat nicio probă în apărarea inculpatei
şi nici nu i-a conferit timpul necesar în vederea pregătirii apătării, avocatul acesteia neparticipând
la toate celelalte acte de procedură efectuate în prezentul dosar, întrucât nu a fost încunoştinţat şi
nici i-a fost conferită posibilitatea de a-l anunţa, art. 100 si 101 din CPP privind administrarea
probelor şi principiul loialităţii administrării probelor, art.148 din CPP privind utilizarea
investigatorilor sub acoperire, prev.art.142 si 142 indice 1 din Cod procedură penală.
Mai mult, a arătat că parchetul invocă o singură probă împotriva inculpatei respectiv declaraţia dată
de aceasta în calitate de făptuitor la data de 06.06.2012, în lipsa unui apărător ales, în condiţiile în
care avea în maşină 2 minori, declaraţie dată sub presiune şi sub promisiunea neluării vreunei măsuri
preventive faţă de aceasta, şi sub constrângerea morală că trebuie să se întoarcă acasă cu cei doi
minori pe care îi avea în custodie. A arătat faptul că inculpata a scris mot-a-mot ceea ce i s-a dictat,
iar ceea ce este scris în declaraţie nu se coroborează cu ceea ce reiese din procesele verbale de redare
a convorbirilor telefonice, ceea ce denotă că declaraţia din data de 06.06.2012 nu corespunde
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realităţii. De asemenea, a arătat că nu există niciun proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii
de făptuitor şi a drepturilor şi nu i s-a acordat timp să sune avocatul, ba mai mult i s-a luat telefonul
pentru a nu putea contacta pe nimeni.
Prin urmare, a arătat că solicită admiterea tuturor excepţiilor invocate, iar pe cale de consecinţă
înlăturarea declaraţiei din data de 06.06.2012, interceptările şi procesul verbal de constatare a
infracţiunii flagrante din data de 06.06.2012 şi restituirea dosarului la organul de urmărire penală în
vederea refacerii anchetei.
În drept, au fost invocate prev. art. 344, 345 alin.2 si 3, 346 alin.3 lit. a si c, alin.4 NCPP, coroborate
cu prev. art.5 alin 1,2, art. 10 alin. 5, art. 92, art. 97 alin. 1, 2 lit. b si d, art. 94 art. 99 alin.1,3, art.
100 alin. 1, art. 131, art,193, 101, 100, 145, 280-282 din NCPP, art. 6 alin. 1,2,3 din CEDO,
Jurisprudenţă CEDO invocata în cuprinsul prezentelor excepţii, Decizia Curţii Constituţionale nr.
558 din 16.10.2014, Decizia CCR nr.802/2017, Decizia CCR nr.641/2014, Decizia nr.169/2016 a
CCR, Decizia nr,51/2016 a CCR, Decizia 383/2015 a CCR, Jurisprudenţa CCR în materie.
Analizând cererile şi excepţiile formulate de inculpata S.E., judecătorul de cameră preliminară din
cadrul Tribunalului Suceava a constatat că acestea sunt nefondate, din următoarele considerente:
Neîncunoştiinţarea apărătorului ales al inculpatului despre efectuarea oricărui act de urmărire penală
este sancţionată de legiuitor cu nulitatea relativă condiţionată de existenţa unei vătămări. În prezenta
cauză, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut că apărătorul inculpatului
nu a făcut dovada existenţei unei vătămări şi că această vătămare nu putea fi înlăturată decât prin
anularea acelor acte. Totodată, nu există o solicitare a apărătorilor de înștiințare în vederea
participării la efectuarea oricărui act de urmărire penală.
În ceea ce priveşte neparticiparea unui apărător la efectuarea actelor de urmărire penală, judecătorul
de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a reţinut faptul că inculpata a fost asistată
de un avocat ales la momentul audierii sale în calitate de învinuit şi inculpat, declaraţiile sale fiind
semnate şi de către acesta, astfel că nu se poate reţine că actele de urmărire penală efectuate în
această perioadă ar fi nelegale, prin raportare la aspectele invocate de către apărătorul inculpatului.
În ceea ce priveşte verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către
organele de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a
constatat 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 Cod procedură penală, 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
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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 Cod procedură penală) 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,
judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a reţinut 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 din cadrul Tribunalului Suceava a dispus restituirea numai în
cazurile expres şi limitativ reglementate de art. 346 al. 3 Cod procedură penală, mai exact în acele
situaţii în care consideră că neregularitatea constatată atrage imposibilitatea soluţionării de către
instanţă a acţiunii penale. De asemenea, a restituit cauza la parchet dacă exclude toate probele
administrate în cursul urmăririi penale.
În ceea ce priveşte nulitatea mandatelor de interceptare, a interceptărilor efectuate în cauză, a
proceselor verbale de redare a conversaţiilor și a probelor derivate din acestea astfel cum au fost
solicitate de inculpata S.E. prin apărător ales, judecătorul de cameră preliminară din cadrul
Tribunalului Suceava a constatat că acestea nu fac obiectul prezentei cauze.
În prezenta cauză, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a făcut
verificări solicitând informaţii de la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, SRI Suceava, I.P.J.
Suceava – Serviciul Resurse Umane şi cu privire la actele efectuate în cauză şi la existenţa avizelor
de poliţie judiciară a agenţilor care au pus în executare mandatele de supraveghere tehnică.
Prin adresa nr. 1212/III-13/2020 din data de 27.07.2020, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial
Suceava a arătat faptul că punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică a fost realizată
de ofiţeri care deţineau aviz de poliţie judiciară.
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Prin adresa nr. 220719 din data de 17.09.2020, S.R.I. Suceava a arătat că, în dosarul nr.
18/D/P/2012, instrumentat de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Suceava, doar a acordat sprijin tehnic
conform solicitărilor formulate de organele de cercetare penală, respectiv de Direcţia de Operaţiuni
Speciale / Serviciul de Operaţiuni Speciale Suceava. În concret, a arătat că acest sprijin tehnic a
constat exclusiv în transmiterea semnalului interceptat de la Centrul Naţional de Interceptarea
Comunicaţiilor către structurile de exploatare tehnică ale Direcţia de Operaţiuni Speciale / Serviciul
de Operaţiuni Speciale, Suceava pentru un număr de 3 acte de autorizare.
Prin adresa nr. 11452/SRU/U.P./26.08.2020, I.G.P.R. – I.P.J. Suceava – Serviciul Resurse Umane
a arătat că, raportat la dosarul nr. 18/D/P/2012, agenţii de poliţie care au pus în executare mandatele
de supraveghere deţineau aviz de poliţie judiciară.
Totodată, faţă de adresele înaintate la dosarul cauzei de instituţiile interpelate, judecătorul de cameră
preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a făcut verificări solicitând informaţii suplimentare de
la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, SRI Suceava.
Prin adresa nr. 1812/III-13/2020 din data de 20.11.2020, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial
Suceava a arătat faptul că ordonanţa provizorie din data de 06.06.2012 a fost pusă în executare de
S.O.S. Suceava. Totodată, s-a arătat faptul că supravegherea audio-video autorizată prin ordonanţa
din 13.07.2012 a fost pusă în executare de D.G.I.P.I., iar cea autorizată prin ordonanţa din
05.04.2012 a fost pusă în executare de I.P.J. Suceava – S.I.F.
Prin adresa nr. 274207 din data de 24.11.2020, S.R.I. Suceava a reiterat că, în dosarul nr.
18/D/P/2012, instrumentat de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Suceava, doar a acordat sprijin tehnic
conform solicitărilor formulate de organele de cercetare penală, respectiv de Direcţia de Operaţiuni
Speciale / Serviciul de Operaţiuni Speciale Suceava. În concret, a arătat că acest sprijin tehnic a
constat exclusiv în transmiterea semnalului interceptat de la Centrul Naţional de Interceptarea
Comunicaţiilor către structurile de exploatare tehnică ale Direcţia de Operaţiuni Speciale / Serviciul
de Operaţiuni Speciale, Suceava pentru un număr de 3 acte de autorizare, acestea din urmă punând
în executare activităţile dispuse prin autorizaţiile emise de instanţă efectuând recepţionarea
semnalului şi transcrierea conţinutului comunicaţiilor interceptate.
Prin adresa nr. 1812/III-13/2020 din data de 11.01.2021, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial
Suceava a arătat faptul că mijloacele de probă enumerate la fila 3 din Rechizitoriul nr. 31/D/P/2011
din data de 28.01.2021 privind pe inculpata S.E. sunt singurele mijloace de probă pe care se
întemeiază trimiterea acesteia în judecată, printre care nu se regăsesc și convorbirile telefonice,
astfel încât acestea nu vor fi avute în vedere la soluționarea pe fond a cauzei, nefiind necesar a mai
fi analizate de către judecătorul de cameră preliminară.
În ceea ce privește declarația dată de către inculpata S.E., în calitate de făptuitoare, nu există nicio
probă sau element din care să rezultă că a existat vreo constrângere asupra acesteia atunci când i sa luat acea declarație și prin raportare la dispozițiile procedurare aplicabile la acea dată nu era
necesară asistarea de către apărător la întocmirea actului anterior menționat.
Privitor la nulitatea procesului-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, judecătorul de cameră
preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea
dispozițiilor legale, neexistând vreo vătămare care să conducă la anularea sa, autoturismul condus
de către inculpată și în care se presupune că transporta țigarete fiind oprit în trafic de către lucrători
de poliție pentru control.
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În ceea ce privește celelalte aspecte invocate de către apărătorul inculpatei, acestea exced obiectului
procedurii de cameră preliminară, fiind chestiuni ce țin de judecata în fond a cauzei, privitor la
acuzația reținută în sarcina sa.
Pentru aceste motive, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a respins
cererile şi excepţiile invocate de către inculpata S.E.
În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, a constatat legalitatea sesizării Tribunalului
Suceava cu rechizitoriul nr. 31D/P/2011 din data de 28.01.2020 al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, privind pe inculpata S.E., pentru săvârșirea infracțiunii de
contrabandă, prev. de art. 270 alin.3 C.vam., precum şi legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală.
A dispus începerea judecării cauzei privind pe inculpata S.E. cu datele de stare civilă mai susmenţionate.
Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpata S.E., motivele fiind expuse în scris dar
şi oral de către apărătorul ales al acesteia cu ocazia dezbaterilor, astfel cum au fost consemnate în
încheierea de dezbateri din data de 13 septembrie 2021 când au avut loc dezbaterile.
Analizând contestația formulată prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate
aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 347 Cod procedură penală,
judecătorii de cameră preliminară ai curţii au constatat următoarele:
I. Cu privire la cererile şi excepţiile formulate în faţa judecătorului de cameră preliminară de la
instanţa de fond:
a) O primă excepţie invocată de inculpată în procedura de cameră preliminară derulată în faţa
judecătorului de cameră preliminară de la instanţa de fond a vizat nulitatea absolută a
interceptărilor convorbirilor telefonice purtate de inculpată efectuate în cauză şi a proceselor
verbale de redare a conversaţiilor, invocând, pe de o parte, că acestea au fost puse în executare de
SRI, iar pe de altă parte, faptul că inculpata nu a fost informată despre împrejurarea că a fost supusă
supravegherii tehnice în termen de 10 zile de la finalizarea supravegherii, aşa cum prevăd disp. art.
145 alin.1 Cod procedură penală, astfel încât dreptul său la apărare a fost încălcat.
Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava a apreciat că nu se
impune a fi analizată această excepţie întrucât prin adresa nr. 1812/III-13/2020 din data de
11.01.2021 D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava a arătat faptul că mijloacele de probă
enumerate la fila 3 din Rechizitoriul nr. 31/D/P/2011 din data de 28.01.2021 privind pe inculpata
S.E. sunt singurele mijloace de probă pe care se întemeiază trimiterea acesteia în judecată, printre
care nu se regăsesc și convorbirile telefonice, astfel încât acestea nu vor fi avute în vedere la
soluționarea pe fond a cauzei, nefiind necesar a mai fi analizate de către judecătorul de cameră
preliminară.
Judecătorii de cameră preliminară învestiţi cu prezenta contestaţie constată că raţionamentul
judecătorului de cameră preliminară de la instanţa de fond în legătură cu această excepţie este greşit.
Astfel, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar constată că în
prezentul dosar de urmărire penală se regăsesc la filele 226-253 autorizaţiile de interceptare a
convorbirilor telefonice şi procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice purtate de
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inculpată. Faptul că procurorul nu a înţeles să susţină acuzarea inculpatei cu probele reprezentate de
procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice nu prezintă nicio relevanţă din perspectiva
analizării legalităţii probatoriului administrat în cursul urmăririi penale. Atâta timp cât o probă a
fost administrată în cauză ea este supusă analizei legalităţii, indiferent dacă actul de acuzare se
sprijină sau nu pe acea probă, întrucât potrivit art. 306 alin. 3 Cod procedură penală organele de
cercetare penală strâng şi administrează probele, atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului
ori inculpatului. A aprecia că sunt supuse analizei legalităţii doar probele pe care se susţine acuzarea
ar constitui o încălcare a dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la apărare al inculpatului,
întrucât acesta nu s-ar putea folosi pe parcursul procesului penal de probele administrate în cursul
urmăririi penale şi care ar putea folosi la dovedirea nevinovăţiei sale.
În prezenta cauză în cursul urmăririi penale inculpata S.E. a fost cercetată pentru săvârşirea
infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 şi 2 Cod penal,
constând în aceea că în perioada mai-iunie 2012, S.E.a aderat la gruparea infracţională organizată
condusă de numitul S.M.M. ce are ca principal scop procurarea şi colectarea unor cantităţi
însemnate de ţigări de provenienţă extracomunitară, în cadrul grupului asumându-şi rolul de
transportator al ţigaretelor, pentru segmentul care se ocupă cu valorificarea acestora pe piaţa neagră
din România, şi pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin.3 C.vam., cu
aplic. art.35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale, respectiv actele materiale din 15.05.2012,
30.05.2012 şi 06.06.2012).
Prin rechizitoriu inculpata a fost însă trimisă în judecată doar pentru infracţiunea de
contrabandă – actul material din 06.06.2012, dispunându-se clasarea pentru săvârşirea infracţiunii
de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 şi 2 Cod penal şi pentru actele
materiale ale infracţiunii de contrabandă din datele de 15.05.2012 şi 30.05.2012.
În acest context, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar apreciază
că se impune doar verificarea legalităţii proceselor verbale de redare a convorbirilor telefonice
purtate de inculpată vizând fapta de contrabandă din data de 06.06.2012 întrucât doar această faptă
face obiectul trimiterii în judecată a inculpatei. Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice
vizând actele materiale ale infracţiunii de contrabandă pentru care s-a dispus clasarea, deşi se află
la dosarul prezentei cauze, nu pot face obiectul analizei legalităţii lor întrucât nu constituie probe în
prezenta cauză, iar înlăturarea lor de la dosarul cauzei nu este posibilă întrucât sunt probe care
vizează soluţiile de clasare date prin acelaşi act procesual cu soluţia de trimitere în judecată
(rechizitoriu).
Prin urmare, întrucât judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond nu a procedat la
analiza excepţiei nulităţii interceptărilor convorbirilor telefonice purtate de inculpată în data de
06.06.2012, completul de judecători de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar va
compliniri această omisiune, urmând să analizeze excepţia invocată.
Astfel, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar constată că în ceea ce
priveşte fapta de contrabandă din data de 06.06.2012 ce face obiectul prezentei cauzei prin
Ordonanţa procurorului din data de 06.06.2012 s-a autorizat provizoriu pe o durată de 48 de ore,
începând cu data de 06.06.2012, orele 12.00, şi până la data de 08.06.2012, orele 12.00, interceptarea
convorbirilor telefonice ale utilizatorului postului telefonic cu nr. de apel 0749......, arătându-se în
cuprinsul autorizaţiei că „aceste activităţi vor fi aduse la îndeplinire de SRI – Secţia Judeţeană
Suceava şi DOS- SOS Suceava care vor efectua interceptarea şi localizarea convorbirilor şi
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comunicărilor, iar transcrierile vor fi efectuate de către ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi prin
dispoziţia procurorului.”
Autorizaţia provizorie menţionată a fost confirmată prin Încheierea nr. 1176/12.06.2012 a
Tribunalului Suceava.
În baza autorizaţiei provizorii au fost obţinute convorbirile telefonice purtate de inculpată în data de
06.06.2012, aşa cum sunt redate în procesele verbale de transcriere a convorbirilor aflate la filele
293-311 dup.
Principalul argument în critica inculpatei referitoare la procesele verbale de redare a convorbirilor
telefonice îl reprezintă punerea în executare a autorizaţiei de interceptare de către SRI, fiind invocate
considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/16.03.2016 prin care a fost declarată
neconstituţională sintagma „alte organe specializate ale statului” din disp. art. 142 alin. 1 din Codul
de procedură penală care, la momentul analizării excepţiei de neconstituţionalitate, avea următorul
conţinut „procurorul pune în executare supravegherea tehnică şi poate dispune ca aceasta să fie
executată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei ori de alte
organe specializate ale statului”.
La solicitarea expresă a judecătorului de cameră preliminară de la instanţa de fond, prin adresa nr.
1812/III-13/2020 din data de 20.11.2020, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava a arătat faptul
că ordonanţa provizorie din data de 06.06.2012 a fost pusă în executare de S.O.S. Suceava.
Prin adresa nr. 274207 din data de 24.11.2020, S.R.I. Suceava a reiterat că, în dosarul nr.
18/D/P/2012, instrumentat de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Suceava, doar a acordat sprijin tehnic
conform solicitărilor formulate de organele de cercetare penală, respectiv de Direcţia de Operaţiuni
Speciale / Serviciul de Operaţiuni Speciale Suceava. În concret, a arătat că acest sprijin tehnic a
constat exclusiv în transmiterea semnalului interceptat de la Centrul Naţional de Interceptarea
Comunicaţiilor către structurile de exploatare tehnică ale Direcţia de Operaţiuni Speciale / Serviciul
de Operaţiuni Speciale, Suceava pentru un număr de 3 acte de autorizare, acestea din urmă punând
în executare activităţile dispuse prin autorizaţiile emise de instanţă efectuând recepţionarea
semnalului şi transcrierea conţinutului comunicaţiilor interceptate.
Analizând Decizia Curţii Constituţionale nr. 51/16.03.2016, judecătorii de cameră preliminară
învestiţi cu prezenta contestaţie au constatat că, în esenţă, Curtea Constituţională a reţinut că punerea
în executare a mandatelor de supraveghere tehnică de către alte organe specializate ale statului
încalcă dispoziţiile constituționale cuprinse în art.1 alin. 3 referitoare la statul de drept în
componenta sa privind garantarea drepturilor cetățenilor și în art.1 alin. 5 care consacră principiul
legalității.
Relevant în motivarea Curţii Constituţionale este paragraful 37 în care Curtea constată că
„legiuitorul a inclus, în cuprinsul art. 142 alin. 1 din Codul de procedură penală, pe lângă procuror,
organul de cercetare penală și lucrătorii specializați din cadrul poliției și al altor organe specializate
ale statului. Aceste organe specializate ale statului nu sunt definite nici în mod expres, nici în mod
indirect în cuprinsul Codului de procedură penală. De asemenea, norma criticată nu prevede nici
domeniul de activitate specific acestora, în condițiile în care, în România, activează, potrivit unor
reglementări speciale, numeroase organe specializate în diverse domenii. Astfel, în afara Serviciului
Român de Informații, la care fac referire autorii excepției, care, potrivit art.1 și art.2 din Legea
nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din 3 martie 1992, și art.6 și art.8 din Legea
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nr.51/1991 privind securitatea națională a României, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.190 din 18 martie 2014, are atribuții exclusiv în domeniul siguranței naționale, neavând
atribuții de cercetare penală, conform art.13 din Legea nr.14/1992, există și alte servicii cu atribuții
în domeniul securității naționale, precum și o multitudine de organe specializate ale statului cu
atribuții în varii domenii, cum sunt, cu titlu exemplificativ, Garda Națională de Mediu, Gărzile
Forestiere, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratul de Stat în
Construcții, Consiliul Concurenței sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, niciuna dintre
acestea neavând atribuții de cercetare penală”.
Având în vedere aceste argumente, Curtea Constituţională a reținut că sintagma „ori de alte organe
specializate ale statului” apare ca fiind lipsită de claritate, precizie și previzibilitate, nepermițând
subiecților să înțeleagă care sunt aceste organe abilitate să realizeze măsuri cu un grad ridicat de
intruziune în viața privată a persoanelor.
Totodată s-a menţionat că standardul constituțional de protecție a libertății individuale impune ca
limitarea acesteia să se realizeze într-un cadru normativ care, pe de o parte, să stabilească expres
cazurile de limitare a acestei valori constituționale, iar, pe de altă parte, să prevadă într-un mod clar,
precis și previzibil, aceste cazuri. Așadar, standardul constituțional de protecție a vieții intime,
familiale și private și a secretului corespondenței impune ca limitarea acestora să se realizeze întrun cadru normativ care să stabilească expres, într-un mod clar, precis și previzibil care sunt
organele abilitate să efectueze operațiunile care constituie ingerințe în sfera protejată a drepturilor.
Pornind de la comunicările DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava privind organele care au
pus în executare autorizaţia de interceptare a convorbirilor telefonice din prezenta cauză judecătorii
de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar constată că măsurile au fost dispuse şi
administrate în baza Codului de procedură penală din 1968, astfel încât în susţinerea nelegalităţii
modalităţii de punere în executare a autorizaţiilor nu poate fi invocată Decizia nr. 51/16.02.2016 a
Curţii Constituţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 190/14.03.2016.
Aşa cum s-a arătat în paragrafele anterioare obiectul deciziei de constituţionalitate l-au făcut
dispoziţiile referitoare la punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică din noul Cod
de procedură penală (art. 142 alin. 1), în vreme ce punerea în executare a ordonanţelor de autorizare
provizorie şi a autorizaţiilor emise de judecători s-a făcut în baza dispoziţiilor Codului de procedură
penală din 1968.
Potrivit art. 91² din Codul de procedură penală din 1968 care avea titlul marginal organele care
efectuează interceptarea şi înregistrarea „procurorul procedează personal la interceptările şi
înregistrările prevăzute în art. 91¹ sau poate dispune ca acestea să fie efectuate de organul de
cercetare penală. Persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la interceptări şi înregistrări
sunt obligate să păstreze secretul operaţiunii efectuate”.
Aşadar faţă de dispoziţiile noului Cod de procedură penală care prevedeau la momentul analizării
excepţiei de neconstituţionalitate că mandatele de supraveghere tehnică putea fi puse în executare
de procuror, organul de cercetare penală, lucrătorii specializați din cadrul poliției ori de alte organe
specializate ale statului, Codul de procedură penală din 1968 prevedea doar posibilitatea ca
autorizaţiile de interceptare a convorbirilor telefonice şi ambientale să fie puse în executare de
procuror şi de organul de cercetare penală. Aşadar vechiul Cod de procedură penală nu prevedea
posibilitatea ca autorizaţiile de interceptare a convorbirilor telefonice şi ambientale să fie puse în
executare de alte organe specializate ale statului, expresie ce a fost declarată neconstituţională prin
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decizia invocată de inculpaţi, motiv pentru care în cazul analizat nu poate fi vorba de incidenţa
deciziei de neconstituţionalitate invocată.
Cu toate acestea, în virtutea principiului de drept procesual penal tempus regit actum potrivit căruia
actele procesuale şi procedurale se îndeplinesc în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la
momentul realizării lor, şi a disp. art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea 255/2013 de punere în aplicare a Legii
135/2010 privind noul Cod de procedură penală în conformitate cu care 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,
iar nulitatea oricărui act efectuat înainte de intrarea în vigoare a legii noi poate fi invocată numai în
condiţiile noului Cod de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară este obligat să
verifice în procedura de cameră preliminară dacă actul de punere în executare a ordonanţei de
autorizare provizorie de interceptare a convorbirilor telefonice purtate de inculpată s-a făcut de
organele prevăzute de art. 91² din Codul de procedură penală din 1968, în vigoare la momentul
punerii în executare a acestor autorizaţii.
Aşa cum a comunicat DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava prin înscrisurile depuse la dosar
Ordonanţa provizorie din data de 06.06.2012 a fost pusă în executare de S.O.S. Suceava, iar S.R.I.
Suceava doar a acordat sprijin tehnic conform solicitărilor formulate de organele de cercetare
penală, respectiv de Direcţia de Operaţiuni Speciale / Serviciul de Operaţiuni Speciale Suceava. În
concret, a arătat că acest sprijin tehnic a constat exclusiv în transmiterea semnalului interceptat de
la Centrul Naţional de Interceptarea Comunicaţiilor către structurile de exploatare tehnică ale
Direcţia de Operaţiuni Speciale / Serviciul de Operaţiuni Speciale Suceava, acestea din urmă punând
în executare activităţile dispuse prin autorizaţiile emise de instanţă efectuând recepţionarea
semnalului şi transcrierea conţinutului comunicaţiilor interceptate.
Judecătorii de cameră preliminară au reţinut aşadar că în prezenta cauză SRI a acordat exclusiv un
sprijin de ordin tehnic permis de disp. art. 91² Cod procedură penală din 1968, sprijin care a fost
validat ca fiind în concordanţă cu exigenţele constituţionale de instanţa de contencios constituţional
în paragraful 155 din considerentele Deciziei nr. 26/16.01.2019: „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 a reținut că acest sprijin nu putea fi
valorizat ca o activitate de cercetare penală”
Prin urmare, cum în prezenta cauză SRI nu a exercitat atribuţii de organ de cercetare penală,
contribuţia sa fiind doar de acordare a unui concurs tehnic la punerea în executare a autorizaţiei
provizorii, validată ulterior de instanţa de judecată, şi judecătorii de cameră preliminară de la
instanţa de control judiciar au apreciat că nu este dat motivul de nulitate absolută invocat de
contestatoare vizând înregistrările convorbirilor telefonice.
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Totodată s-a reţinut că prin adresa nr. 11452/SRU/U.P./26.08.2020, I.G.P.R. – I.P.J. Suceava –
Serviciul Resurse Umane a arătat că, raportat la dosarul nr. 18/D/P/2012 agenţii de poliţie care au
pus în executare mandatele de supraveghere deţineau aviz de poliţie judiciară.
Potrivit art. 201 alin. 2 Cod de procedură penală din 1968 organele de cercetare penală sunt organele
de cercetare ale poliţiei judiciare (care erau lucrători specializaţi din MAI desemnaţi nominal de
ministrul administraţiei şi internelor cu avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) şi organele de cercetare speciale (enumerate în art. 208 al
aceluiaşi cod).
Cum lucrătorii Brigăzii Operaţiuni Speciale Suceava au deţinut la momentul punerii în executare a
autorizaţiei de interceptare aviz de poliţie judiciară aceştia făceau parte din categoria organelor de
cercetare ale poliţiei judiciare care puteau pune în executare autorizaţiile de interceptare a
convorbirilor telefonice.
În ceea ce priveşte critica inculpatei privind omisiunea procurorului de a fi informată despre
interceptarea convorbirilor telefonice în termen de 10 zile de la finalizarea supravegherii, judecătorii
de cameră preliminară de la Curtea de Apel au constat că aceasta nu este întemeiată.
Astfel, potrivit art. 145 alin. 1 Cod procedură penală, după încetarea măsurii de supraveghere
tehnică, procurorul informează în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre
măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa.
Judecătorii de cameră preliminară au constatat însă că în prezenta cauză nu sunt aplicabile disp. art.
145 alin. 1 Cod procedură penală întrucât interceptarea convorbirilor telefonice din prezenta cauză
a avut loc în perioada în care în vigoare erau dispoziţiile vechiului Cod de procedură penală, iar
conform art. 13 Cod procedură penală legea procesual penală se aplică actelor efectuate şi măsurilor
dispuse de la intrarea ei în vigoare, iar potrivit art. 4 din Legea 255/2013 de punere în aplicare a
noului Cod de procedură penală, 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.
b) Cea de-a doua excepţie invocată de inculpata S.E.vizează nulitatea absolută a procesului verbal
de constatare a infracţiunii flagrante din data de 06.06.2012 întocmit de agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Liteni, cu motivarea că în cauză a fost folosit mijlocul de supraveghere constând în utilizarea
de investigatori sub acoperire, cu privire la care nu există vreo dispoziţie a procurorului în acest
sens, ceea ce ar conduce la concluzia imposibilităţii reţinerii unui flagrant.
Judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar, în acord cu judecătorul de
cameră preliminară de la instanţa de fond, au constatat că în susţinerea nelegalităţii procesului verbal
de constatare inculpata nu a invocat încălcarea niciunei dispoziţii legale, iar judecătorii nu identifică
vreo încălcare a disp. art. 90 şi 91 din Codul de procedură penală din 1968 vizând cuprinsul şi forma
proceselor verbale încheiate de organele de urmărire penală şi care pot fi folosite ca mijloace de
probă în procesul penal.
Posibilitatea ca inculpata să fi fost supusă supravegherii, folosindu-se investigatori sub acoperire,
pe de o parte, nu poate fi stabilită în lipsa de la dosarul cauzei a unor acte în acest sens, procurorul
comunicând că toate actele de procedură şi de urmărire penală efectuate în cauză se regăsesc la
dosarul cauzei, iar pe de altă parte legalitatea procesului verbal de constatare nu poate fi raportată
la acte a căror existenţă nu poate fi dovedită.

628

Buletinul jurisprudenței 2021

Curtea de Apel Suceava

c) Şi în ceea ce priveşte excepţia nulităţii tuturor actelor de urmărire penală invocată de inculpata
contestatoare judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar au apreciat că în
mod corect aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată de către judecătorul de cameră preliminară de la
instanţa de fond.
S-a invocat de către inculpată în susţinerea nulităţii tuturor actelor de urmărire penală nerespectarea
dreptului său la apărare, prin aceea că nu s-au administrat probe în apărarea inculpatei, acesteia nu
i s-a acordat timpul necesar pregătirii apărării, iar apărătorul său nu a fost încunoştiinţat pentru a
participa la actele de urmărire penală.
În ceea ce priveşte dreptul la apărare al inculpatei după începerea urmăririi penale, judecătorii de
cameră preliminară de la instanţa de control judiciar constată că, odată cu începerea urmăririi penale
cu privire la fapta din 06.06.2012, prin Rezoluţia organului de urmărire penală din 07.06.2012, ora
1.20, (fila 15 dup) confirmată prin Rezoluţia procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Suceava din 07.06.2012 (fila 16 dup), învinuitei/inculpatei S.E. i-a fost adusă la
cunoştinţă acuzarea, dreptul la tăcere şi dreptul la apărător ales (conform procesului verbal din
07.06.2012 – fila 132 dup), inculpata valorificându-şi acele drepturi, astfel încât în prezenţa
avocatului ales a refuzat să dea declaraţii. Cu privire la împrejurarea că apărătorul ales al inculpatei
nu a fost înştiinţat despre actele de urmărire penală, judecătorii de cameră preliminară reţin că la
dosarul cauzei nu există o cerere prin care apărătorul ales al inculpatei solicita să îi fie aduse la
cunoştinţă datele când se vor desfăşura acte de urmărire penală, asistenţa juridică a inculpatei nefiind
obligatorie. De asemenea, la dosarul cauzei nu există o cerere de probe din partea inculpatei, motiv
pentru care nu se poate susţine că procurorul nu a administrat probe în apărare.
d) În procedura de cameră preliminară derulată în faţa judecătorului de cameră preliminară de la
Tribunal inculpata a solicitat constatarea nulităţii declaraţiei dată de aceasta în calitate de făptuitor
la data de 06.06.2012, menţionând că această declaraţie a fost dată în lipsa unui apărător ales, fiind
dată sub presiune şi sub promisiunea neluării vreunei măsuri preventive faţă de aceasta, şi sub
constrângerea morală că trebuie să se întoarcă acasă cu cei doi minori pe care îi avea în custodie.
De asemenea, a arătat că nu există niciun proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de
făptuitor şi a drepturilor şi nu i s-a acordat timp să sune avocatul, ba mai mult, i s-a luat telefonul
pentru a nu putea contacta pe nimeni.
Cu privire la această excepţie, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a
apreciat că nu există nicio probă sau element din care să rezultă că a existat vreo constrângere asupra
acesteia atunci când i s-a luat acea declarație și, prin raportare la dispozițiile procedurare aplicabile
la acea dată, nu era necesară asistarea de către apărător la întocmirea actului anterior menționat.
Făcând propria analiză asupra declaraţiei dată de numita S.E. în data de 06.06.2012 (fila 130
dup), judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar au apreciat că declaraţia a
fost obţinută în mod neloial, însă nu din considerentele invocate de inculpată.
Astfel, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar au constatat că în
ceea ce priveşte infracţiunea de contrabandă din data de 06.06.2012 pentru care s-a dispus trimiterea
în judecată a inculpatei s-a dispus începerea urmăririi penale prin Rezoluţia organului de cercetare
penală din data de 07.06.2012, ora 01.20, (fila 15 dup), rezoluţie care a fost confirmată de procurorul
din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava prin Rezoluţia din 07.06.2012 (fila 16 dup).
După începerea urmăririi penale, prin procesul verbal din data de 07.06.2012, ora 02.40, (fila
132 dup) învinuitei S.E. i s-a adus la cunoştinţă, în prezenţa avocatului ales, acuzaţia, dreptul la
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apărător ales, dreptul de a nu da declaraţii şi că tot ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa. Tot
în prezenţa avocatului ales, învinuita a arătat că nu doreşte să dea declaraţii, procesul verbal fiind
semnat de organul de urmărire penală, de învinuită şi de apărătorul său ales.
Înainte de a se începe urmărirea penală, respectiv în data de 06.06.2012, numitei S.E., care
la acel moment nu avea nicio calitate procesuală, i s-a luat o declaraţie cu privire la prinderea sa
conducând un autovehicul în care s-au găsit ţigarete provenite din contrabandă, declaraţie în care,
fără a i se aduce la cunoştinţă că are dreptul de a nu se autoincrimina, în prezenţa agentului de poliţie,
S.E. arăta că a transportat cu autoturismul propriu ţigările despre care ştia că sunt introduse ilegal în
ţară, acestea fiind încărcate şi ascunse de o altă persoană în banchete, făcând acest lucru întrucât
avea nevoie de bani.
Faptul că la momentul luării declaraţiei olografe din 06.06.2012 organele de cercetare penală
aveau suficiente date privind caracterul infracţional al faptei numitei S.E. rezultă chiar din procesul
verbal de constatare a faptei din 06.06.2012 (filele 35-36 dup) în care s-a menţionat că faţă de numita
S.E. urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă prev. de art.
270 alin. 3 din Legea 86/2006 şi a infracţiunii prev. de art. 296 ind. 1 lit. l din Legea 571/2003.
Imediat după luarea declaraţiei prin care S.E. recunoştea săvârşirea faptei de contrabandă,
organele de cercetare penală au dispus începerea urmăririi penale, aducându-i la cunoştinţă acesteia
calitatea de învinuit şi drepturile procesuale, context în care, în prezenţa apărătorului ales, învinuita
a înţeles să-şi valorifice dreptul la tăcere, atitudine pe care a avut-o ulterior pe tot parcursul
procesului penal.
Judecătorii de cameră preliminară au reţinut că potrivit art. 224 alin. 1 şi 3 Cod procedură
penală din 1968 (actul de procedură penală în vigoare la momentul începerii urmării penale în
prezenta cauză) în vederea începerii urmăririi penale organul de urmărire penală poate efectua acte
premergătoare, iar procesul verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate
constitui mijloc de probă.
Prin urmare s-a constatat că declaraţia dată de S.E. în data de 06.06.2012 a fost dată înainte
de începerea urmăririi penale, fiind astfel un act premergător consemnat în procesul verbal de
constatare a efectuării actelor premergătoare (fila 20 dup) devenind astfel mijloc de probă în cauză.
Judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar au observat că atât Codul de
procedură penală din 1968 cât şi actualul Cod de procedură penală conferă garanţii procesuale
pentru respectarea dreptului la un proces echitabil (dreptul la apărător, dreptul la tăcere) doar
persoanelor care dobânedsc calitatea de învinuit/inculpat, respectiv suspect/inculpat, nu şi în situaţia
în care o persoană are calitatea de făptuitor sau martor. Or, declaraţia dată de S.E. în prezentul proces
penal la data de 06.06.2012 în care aceasta se incrimina este folosită de organul de urmărire penală
ca probă în acuzare, aceasta fiind singura declaraţie autoincriminatoare pe care inculpata a dat-o în
procesul penal.
În acest context judecătorii de cameră preliminară au observat că dreptul inculpatei S.E. la
un proces echitabil a fost încălcat, declaraţia din 06.06.2012 fiind luată inculpatei fără a i se aduce
la cunoştinţă dreptul de a nu se autoincrimina.
Cu privire la dreptul martorului de a nu se incrimina şi de a păstra tăcerea relevante sunt
considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 236 din 02.06.2020 prin care s-a constatat că
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soluţia legislativă cuprinsă în art. 118 din Codul de procedură penală care nu reglementează dreptul
martorului la tăcere şi la neautoincriminare este neconstituţională.
Realizând o amplă analiză a jurispundenţei Curţii de Justiţiei a Drepturilor Omului, Curtea
Constituţională a statuat că dreptul la tăcere și dreptul de a nu contribui la propria incriminare sunt
atât o consecință directă a prezumției de nevinovăție, cât și o garanție a echității procedurii,
consacrate în par.1 și 2 ale art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, în condițiile în care par.1 cuprinde garanții ale „acuzatului” în materie penală, iar
câmpul de aplicare ratione personae al par.2 al art.6 din Convenție are o sferă mai largă, incluzând
și martorul. În context, Curtea a observat că, în ceea ce priveşte noţiunea de „martor”, instanța
europeană a reţinut că aceasta are un înţeles autonom în sistemul Convenţiei pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, independent de calificarea sa în norma naţională
(Hotărârea din 24 aprilie 2012, pronunţată în Cauza Damir Sibgatullin împotriva Rusiei, par. 45).
Astfel, din moment ce o depoziţie, fie că ea este făcută de un martor - stricto sensu - sau de către o
altă persoană, este susceptibilă să fundamenteze, în mod substanţial, condamnarea celui trimis în
judecată, ea constituie o „mărturie în acuzare”, fiindu-i aplicabile garanţiile prevăzute de art.6 par.1
şi 3 lit.d) din Convenţie (Hotărârea din 9 noiembrie 2006, pronunţată în Cauza Kaste şi Mathisen
împotriva Norvegiei, par.53; Hotărârea din 27 februarie 2001, pronunţată în Cauza Luca împotriva
Italiei, par.41). 39.
Totodată, s-a arătat că în Hotărârea din 18 decembrie 2008, pronunțată în Cauza Loutsenko
împotriva Ucrainei, Curtea a subliniat vulnerabilitatea poziției procesuale a celui ascultat în calitate
de martor în primele faze ale procesului penal, lipsit de orice garanții juridice fundamentale,
recunoscute doar pentru suspect și acuzat. În acest sens, în par. 50 al hotărârii precitate, „Curtea
notează că, spre deosebire de un suspect sau un acuzat, care se bucură, potrivit legii aplicabile, de
dreptul de a păstra tăcerea, martorul are obligația să dezvăluie orice informație pe care o cunoștea,
sub sancțiunea răspunderii penale. Mai mult, spre deosebire de un suspect sau un acuzat, martorul
nu avea niciun drept legal de a consulta un avocat înainte de prima interogare.
Însă, atunci când se examinează problema de a şti dacă dreptul la tăcere - în manifestarea sa directă
de a refuza îndeplinirea obligaţiei de a da declaraţii - poate fi invocat de către martor, în
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului se realizează, tangenţial, o analiză prin raportare
la situaţia concretă a persoanei, reţinându-se că, dacă la momentul audierii, organele judiciare o
suspectau pe respectiva persoană de săvârşirea infracţiunii, având în vedere celelalte mijloace de
probă deja administrate în cauză, existând, aşadar, nişte suspiciuni, atunci toate drepturile
prevăzute de art.6 în materia acuzaţiei în materie penală sunt incidente, inclusiv dreptul la tăcere,
chiar dacă organele judiciare nu dispun efectuarea în continuare a urmăririi penale şi audiază
persoana în calitate de martor (Hotărârea din 15 noiembrie 2012, pronunțată în Cauza Sergey
Afanasyev împotriva Ucrainei, par.58)
Aşadar, constatând că declaraţia dată de S.E. în data de 06.06.2012 a fost obţinută în mod neloial,
cu încălcarea dreptului acesteia de a nu se autoincrimina, judecătorii de cameră preliminară de la
instanţa de control judiciar au constatat nulitatea acestei declaraţii, urmând să o înlăture din
materialul probator.
II. Cu privire la cererile şi excepţiile formulate de inculpată în faţa judecătorilor de cameră
preliminară de la instanţa de control judiciar:
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a) O primă excepţie invocată de inculpata S.E. direct în calea de atac a contestaţiei este aceea a
nelegalităţii probelor constând în declaraţiile martorilor T.P. şi C.M.P., martorii asistenţi la
întocmirea procesului verbal de constatare, apreciind că există suspiciuni că declaraţiile acestora au
fost luate prin constrângere.
Înainte de a proceda la temeinicia excepţiei invocate direct în calea de atac a contestaţiei judecătorii
de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar trebuie să verifice dacă este admisibilă
invocarea unei astfel de excepţii pentru prima oară în calea de atac a contestaţiei.
Potrivit dispoziţiilor art. 374 alin. 4 Cod procedură penală 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.
În speţa de faţă contestatoarea a invocat în susţinerea nelegalităţii probelor constând în declaraţiile
martorilor T.P. şi C.M.P. motivul de nulitate absolută prev. de art. 101 alin. 1 Cod procedură penală
(este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi
îndemnuri sau promisiuni în scopul de a se obţine probe).
Deşi încălcarea disp. art. 101 alin. 1 Cod procedură penală nu este sancţionată potrivit art.
281 alin. 1 Cod procedură penală cu nulitatea absolută, o astfel de sancţiune decurge din analiza
Curții Constituționale făcută prin Decizia nr. 802/05.12.2017: „În aceste condiţii, Curtea constată
că nerespectarea interdicţiei absolute statuată în cuprinsul normelor procesual penale ale art.
102 alin. (1) - potrivit căreia probele obţinute prin tortură, precum şi probele derivate din acestea
nu pot fi folosite «în cadrul procesului penal» - şi a dispoziţiilor art. 101 alin. (1) - (3) din Codul
de procedură penală privind interzicerea explicită a administrării probelor prin practici neloiale
atrage nulitatea absolută a actelor procesuale şi procedurale prin care probele au fost
administrate şi excluderea necondiţionată a probei în faza camerei preliminare”.
Prin urmare, aflându-ne în situaţia expresă a unui caz de nulitate absolută invocat din oficiu de
inculpată direct în calea de atac a contestaţiei, judecătorii de cameră preliminară de la Curtea de apel
sunt obligaţi să analizeze temeinicia excepţiei invocate.
Procedând astfel la verificarea legalităţii declaraţiilor martorilor T.P. şi C.M.P., judecătorii de
cameră preliminară au constatat că inculpata apreciază că declaraţiile martorilor au fost obţinute
prin constrângere, această apreciere întemeindu-se pe faptul că „I se pare extrem de suspect că s-au
aflat acolo, iar din aşa zisa declaraţie este clar că a fost dictată de poliţie şi pusă să semneze, pentru
că este o exprimare juridică în acea declaraţie a martorilor T.P. şi C.M. Aceste declaraţii se găsesc
la filele 43 – 45 dosar urmărire penală, care conţin contradicţii şi care susţin că au văzut că a fost
oprit în trafic autoturismul condus de contestatoare, că a fost întrebată dacă deţine şi transportă
bunuri de contrabandă, că aceasta a indicat că nu, după care s-a deschis portbagajul şi i s-a găsit în
sacul de box, dar nu se mai prevede în ce condiţii şi unde a fost deschisă maşina”. Totodată, inculpata
a solicitat audierea de către judecătorii de cameră preliminară a acestor martori dorind „să clarifice
modul în care li s-a luat declaraţia, dacă li s-a pus în faţă şi au semnat-o sau dacă au fost obligaţi în
vreun fel, dacă au fost aduşi de agenţii de poliţie”.
Prin urmare, suspiciunea inculpatei de supunere a martorilor la constrângeri menite să conducă la
obţinerea de declaraţii decurge din împrejurarea existenţei unor contradicţii între declaraţii. O astfel
de suspiciune a inculpatei, întemeiată pe simpla existenţă a unor presupuse contradicţii, nu poate
conduce la aprecierea că declaraţiile martorilor au fost obţinute prin constrângere şi nu poate
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justifica audierea în procedura de cameră preliminară a martorilor pentru a fi întrebaţi care sunt
împrejurările în care au ajuns să semneze procesul verbal de constatare şi dacă declaraţiile date
corespund adevărului sau au fost constrânşi în vreun fel la darea şi semnarea acelor declaraţii. Dacă
s-ar admite această ipoteză ar însemna ca în procedura de cameră preliminară să fie audiaţi toţi
martorii ale căror declaraţii constituie mijloace de probă în cauză pentru a se stabili cu certitudine
că nu au fost supuşi unor constrângeri pentru a da acele declaraţii.
Pe de altă parte, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar au constatat că,
fiind vorba de un motiv de nulitate absolută, acesta ar putea fi invocat şi în faţa instanţei de judecată
în situaţia în care, după audierea nemijlocită a martorilor, aceştia ar arăta că au fost constrânşi la
obţinerea de declaraţii.
Acest fapt rezultă tot din considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 802/05.12.2017.
„Întrucât nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în normele precitate cade sub incidenţa
inadmisibilităţii care produce efecte prin intermediul nulităţii absolute, Curtea constată, totodată,
că o verificare a loialităţii/legalităţii administrării probelor, din această perspectivă, este admisă
şi în cursul judecăţii, aplicându-se, în acest mod, regula generală potrivit căreia nulitatea
absolută poate fi invocată pe tot parcursul procesului penal.
Aşadar, interdicţia categorică a legii în obţinerea probelor prin practici/procedee
neloiale/nelegale justifică competenţa judecătorului de fond de a examina şi în cursul judecăţii
aceste aspecte.”
b) Inculpata S.E. a invocat direct în calea de atac a contestaţiei şi excepţia nelegalităţii procesului
verbal de calcul al prejudiciului, arătând că lipseşte indicarea temeiului de drept în baza căruia s-a
stabilit acest calcul, a prevederilor legale cu privire la stabilirea accizei, a taxelor vamale şi a
bunurilor în cauză.
Cu privire la această excepţie judecătorii de cameră preliminară de la Curtea de Apel au constatat
că ne aflăm în prezenţa unui motiv de nulitate relativă care nu poate fi invocat pentru prima dată în
calea de atac a contestaţiei, conform art. 374 alin. 4 Cod procedură penală.
Prin urmare, judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar au respins, ca
neîntemeiată, excepţia nelegalităţii probelor constând în declaraţiile martorilor T.P. şi C.M.P.,
invocată în calea de atac a contestaţiei şi au respins, ca inadmisibilă, excepţia nelegalităţii procesului
verbal de calcul al prejudiciului invocată în calea de atac a contestaţiei.
De asemenea, în baza art. 347 alin. 3 Cod procedură penală au admis contestaţia formulată de
inculpata contestatoare S.E. împotriva Încheierii din 12.02.2021 pronunţată de judecătorul de
cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava - Secţia penală în dosarul nr.
640/86/2020/a1.
În baza art. 347 alin. 3 rap. la art. 345 alin. 3 Cod procedură penală au admis excepţia nelegalităţii
probei cu declaraţia olografă din data de 06.06.2012 dată de S.E. invocată de inculpata
contestatoare, au constatat nulitatea probei cu declaraţia olografă din data de 06.06.2012 dată de
S.E. şi au înlăturat din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale acest mijloc de probă.
Totodată judecătorii au dispus înlăturarea fizică din dosar a mijlocului de probă exclus şi, în
baza art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, au dispus comunicarea de îndată a încheierii motivate
către DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, urmând ca în termen de 5 zile de la comunicarea
încheierii motivate procurorul să comunice judecătorilor de cameră preliminară de la Curtea de Apel
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Suceava dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei; au dispus şi
comunicarea unei copii de pe încheierea motivată inculpatei şi părţii civile.

10. Sancţionarea inculpatului minor cu o măsură educativă unică pentru un concurs de
infracţiuni, dacă judecarea infracţiunilor concurente se face prin hotărâri separate. Modalitatea
de sancţionare a inculpatului minor pentru un concurs de infracţiuni în situaţia particulară în
care pentru una din infracţiunile concurente s-a aplicat anterior o măsură educativă neprivativă
de libertate ce a fost deja executată. Aplicabilitatea Deciziei nr. 2/15.03.2016 ÎCCJ - Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin care s-a stabilit că în ipoteza infracţiunilor
concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative
de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii
educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea
sancţiunii conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.
Rezumat:
Se constată că fapta pentru care este judecată în prezenta cauză inculpata minoră A.C.G.
este concurentă cu fapta săvârşită de aceeaşi inculpată şi pentru care faţă de aceasta s-a luat
măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni prin Sentinţa penală nr. 1155/12.10.2018
a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 2234/193/2018, măsură educativă ce a fost
executată integral în perioada 11.12.2018-10.06.2019.
Potrivit art. 129 alin. 1 Cod penal în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul
minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele.
Cu privire la problema de drept legată de modalitatea de individualizare a măsurii
educative ce se impune a fi luată faţă de un minor pentru un concurs de infracţiuni, în situaţia în
care infracţiunile au fost judecate separat, iar măsura educativă dispusă anterior era executată
integral la data judecării celeilalte fapte concurente, s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Astfel prin Decizia nr. 2/15.03.2016
ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că în ipoteza infracţiunilor
concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative
de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii
educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea
sancţiunii conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.
În considerentele deciziei menţionate s-a arătat că „în ipoteza infracţiunilor concurente
săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate,
dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative
neprivative sau privative de libertate, stabilită conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.
Situaţia de faţă - care constituie obiectul dezlegării chestiunii de drept - nu este reglementată
legislativ, faţă de situaţiile prevăzute de art. 123 şi 127 din Codul penal, care privesc alte situaţii şi
care nu pot fi aplicate prin asemănare, deoarece principiul legalităţii sancţiunilor prevăzute de art.
2 din Codul penal nu permite acest lucru.
Diversitatea obligaţiilor şi a restricţiilor ce caracterizează diferitele măsuri educative
neprivative de libertate nu permite echivalarea acestora şi, implicit, posibilitatea de a scădea
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durata unei măsuri educative neprivative de libertate executate din durata unei măsuri educative
neprivative de libertate care implică o altă obligaţie sau restricţie.
Valorificarea măsurii educative deja executate se realizează în procesul de individualizare
a măsurii aplicabile pentru întregul concurs de infracţiuni, în sensul că la alegerea acestei din urmă
măsuri şi la stabilirea duratei ei se va ţine seama de faptul că pentru una dintre infracţiunile
concurente s-a luat şi s-a executat deja o altă măsură educativă.
În procesul de individualizare a măsurii, instanţa urmează să stabilească mental măsura
educativă pe care ar lua-o pentru întregul concurs de infracţiuni dacă nu s-ar fi executat nimic
anterior pentru o faptă concurentă, iar apoi să analizeze în ce măsură sancţiunea deja executată ar
influenţa măsura rezultantă.
În mod evident, nu există un algoritm matematic pentru derularea acestor operaţiuni, dar
ele trebuie menţionate în considerentele hotărârii.
Concluzionând, pentru toate argumentele expuse, în ipoteza infracţiunilor concurente
săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate,
dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative
neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii
conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.
În ipoteza analizată, executarea integrală a măsurii educative neprivative de libertate
aplicate anterior pentru o infracţiune concurentă cu cea din cauza pendinte trebuie avută în vedere
în procesul de individualizare a sancţiunii unice aplicabile întregului concurs de infracţiuni,
raportat la art. 74 din Codul penal, pentru a nu se ajunge la o sancţionare excesivă a minorului ale
cărui fapte nu au fost judecate în cadrul aceluiaşi proces”.
Aşadar, conform dezlegării de drept date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în prezenta cauză
la individualizarea măsurii educative ce urmează a-i fi aplicată inculpatei A.C.G. pentru
infracţiunile concurente instanţa trebuie să aibă în vedere, pe de o parte, criteriile de
individualizare a măsurii educative prev. de art. 74 Cod penal, stabilind mental o măsură educativă
ce ar fi trebuit aplicată pentru concursul de infracţiuni, după care să analizeze în ce măsură
sancţiunea aplicată pentru concursul de infracţiuni este influenţată de măsura eduactivă deja
executată pentru una din infracţiunile concurente.
În speţă Curtea apreciază că, raportat la gravitatea concretă a celor două infracţiuni, respectiv
complicitate la tâlhărie şi lovire şi alte violenţe, la contextul în care a săvârşit inculpata cele două
fapte, aşa cum se menţionează în referatul de evaluare întocmit în cauză (respectiv criza
adolescentină declanşată la vârsta de 16 ani când s-a născut sora inculpatei), la conduita ulterioară
a inculpatei, care, conform menţiunilor din referatul de evaluare, după executarea măsurii
educative a înţeles consecinţele faptei sale şi s-a conformat regulilor de convieţuire socială, la
situaţia concretă prezentă a inculpatei, care, după stabilirea unei relaţii de concubinaj a născut o
fetiţă, fapt ce a determinat-o să devină mai responsabilă şi să se concentreze asupra propriei familii,
faţă de inculpată se impune sancţionarea pentru săvârşirea celor două infracţiuni cu măsura
educativă a asistării zilnice pe durata maximă de 6 luni. Aplicarea unei măsuri educative privative
de libertate, în contextul în care inculpata şi-a revizuit conduita antisocială, ar fi excesivă, cu atât
mai mult cu cât inculpata are în prezent un copil, consecinţele privării de libertate a inculpatei
răsfrângându-se cu precădere asupra copilului acesteia şi periclitând dezvoltarea viitoare a
acestuia.
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Aşadar, în contextul în care cele două infracţiuni săvârşite de inculpata A.C.G. ar fi fost judecate
împreună şi nu separat, instanţa de apel apreciază că sancţiunea proporţională ce se impunea a fi
aplicată inculpatei este cea a asistării zilnice, pe durata sa maximă, 6 luni. Cum această măsură
educativă a fost deja executată de inculpată, Curtea constată executată măsura educativă a asistării
zilnice pentru o durată de 6 luni aplicată prin prezenta decizie, în perioada 11.12.2018-10.06.2019.
(Decizia nr. 817 din 25 noiembrie 2021, dosar nr. 16538/193/2019)

Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 1143 din 24.11.2020 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul
nr. 16.../193/2019, în baza art. 118 Cod penal, s-a aplicat inculpatei A.C.G. măsura educativă a
supravegherii pe o durată de 4 (patru) luni, cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii,
pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe prev. şi ped. de art. 193 alin. 2 Cod penal,
cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, constând în aceea că,
la data de 08 08.2018, în jurul orei 19.00, în timp ce se afla în Parcul Mihai Eminescu din mun.
Botoșani, a agresat-o fizic, respectiv a lovit-o cu pumnul în față și cu picioarele în burtă pe numita
I.O.I. de 12 ani, provocându-i leziuni fizice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 6 - 7 zile
îngriji medicale, conform certificatului medico-legal nr. 8../D1 din 14.08.2018 al SJML Botoșani.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria
Botoşani, criticând faptul că, deşi faţă de inculpata A.C.G. s-a dispus anterior, prin Sentinţa penală
nr. 1155/12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018, luarea măsurii
educative a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni pentru săvârşirea unei fapte concurente cu cea
care face obiectul prezentei cauze, instanţa de fond nu a făcut aplicarea disp. art. 129 alin. 1 Cod
penal, respectiv nu a stabilit faţă de inculpată o singură măsură educativă pentru infracţiunile
concurente. S-a mai arătat că prin Decizia 2/2016 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a statuat că în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite
în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă
pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative
sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art.
129 alin. 1 din Codul penal.
Prin urmare, a apreciat Parchetul, în prezenta cauză instanţa de fond trebuia să constate
existenţa concursului de infracţiuni şi să stabilească măsura educativă a asistării zilnice pe o durată
de 6 luni sau chiar o măsură educativă privativă de libertate.
Analizând motivul de apel invocat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani curtea
l-a apreciat ca întemeiat.
Astfel, deşi în considerentele sentinţei penale apelate instanţa de fond a făcut referire la faptul că în
fişa de cazier a inculpatei apare sancţionarea acesteia cu măsura educativă a asistării zilnice pentru
o perioadă de 6 luni pentru săvârşirea în timpul minorităţii a unei alte infracţiuni, instanţa de fond
nu analizat raportul dintre fapta pentru care inculpata a fost condamnată anterior şi fapta din prezenta
cauză.
Analizând chestiunea pusă în discuţie, curtea a constatat că prin Sentinţa penală nr.
11../12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018, definitivă prin
neapelare la data de 31.10.2018, faţă de inculpata A.C.G. s-a dispus luarea măsurii educative a
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asistării zilnice pe o durată de 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie prev.
de art. 48 Cod penal rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 77 alin. 1
lit. a Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal, constând în aceea că, în seara zilei de 13.12.2017,
în jurul orei 22.00, în timp ce se afla împreună cu inculpaţii A.B.A., B.B.A. şi R.I.C. pe strada Al.
Gen. Ghe. Avrămescu din municipiul Botoşani, împreună cu minorii B.B.A. şi R.I.C., inculpata
A.C.G. a asigurat paza, în vreme ce inculpatul A.B.A. a acostat-o din spate pe persoana vătămată
B.D., în vârstă de 50 ani, pe care a lovit-o de mai multe ori cu picioarele şi i-a sustras prin smulgere
o poşetă în care avea un telefon mobil, marca MaxCom, suma de aproximativ 600 lei şi alte bunuri
personale, ulterior banii fiind împărţiţi de inculpaţi.
S-a observat că fapta din prezenta cauză a fost săvârşită de inculpata A.C.G. în data de
08.08.2018, deci anterior rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 1155/12.10.2018 a Judecătoriei
Botoşani prin care faţă de inculpată s-a dispus măsura educativă a asistării zilnice pentru săvârşirea
infracţiunii de complicitate la tâlhărie, cele două infracţiuni fiind concurente.
Cum potrivit art. 129 alin. 1 Cod penal în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul
minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, instanţa de fond era
obligată să constate existenţa concursului de infracţiuni săvârşite de inculpată şi să aplice inculpatei
o singură măsură educativă pentru ambele infracţiuni.
Această omisiune a instanţei de fond a fost suplinită în cadrul controlului de legalitate de
către instanţa de apel.
Înainte de a proceda la individualizarea măsurii educative ce se impune a fi luată faţă de
inculpată pentru concursul de infracţiuni, instanţa de apel a constatat că, potrivit adresei comunicate
de Serviciu de Probaţiune Botoşani, inculpata A.C.G. a executat integral măsura educativă a
asistării zilnice pe o durată de 6 luni dispusă prin Sentinţa penală nr. 11../12.10.2018 a Judecătoriei
Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018, aceasta fiind executată în perioada 11.12.201810.06.2019.
Cu privire la problema de drept legată de modalitatea de individualizare a măsurii educative
ce se impune a fi luată faţă de un minor pentru un concurs de infracţiuni, în situaţia în care
infracţiunile au fost judecate separat, iar măsura educativă dispusă anterior era executată integral la
data judecării celeilalte fapte concurente, s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Astfel prin Decizia nr. 2/15.03.2016 ÎCCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că în ipoteza infracţiunilor
concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative
de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii
educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea
sancţiunii conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.
În considerentele deciziei menţionate s-a arătat că „în ipoteza infracţiunilor concurente
săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate,
dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative
neprivative sau privative de libertate, stabilită conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.
Situaţia de faţă - care constituie obiectul dezlegării chestiunii de drept - nu este reglementată
legislativ, faţă de situaţiile prevăzute de art. 123 şi 127 din Codul penal, care privesc alte situaţii şi
care nu pot fi aplicate prin asemănare, deoarece principiul legalităţii sancţiunilor prevăzute de art.
2 din Codul penal nu permite acest lucru.
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Diversitatea obligaţiilor şi a restricţiilor ce caracterizează diferitele măsuri educative
neprivative de libertate nu permite echivalarea acestora şi, implicit, posibilitatea de a scădea
durata unei măsuri educative neprivative de libertate executate din durata unei măsuri educative
neprivative de libertate care implică o altă obligaţie sau restricţie.
Valorificarea măsurii educative deja executate se realizează în procesul de individualizare
a măsurii aplicabile pentru întregul concurs de infracţiuni, în sensul că la alegerea acestei din urmă
măsuri şi la stabilirea duratei ei se va ţine seama de faptul că pentru una dintre infracţiunile
concurente s-a luat şi s-a executat deja o altă măsură educativă.
În procesul de individualizare a măsurii, instanţa urmează să stabilească mental măsura
educativă pe care ar lua-o pentru întregul concurs de infracţiuni dacă nu s-ar fi executat nimic
anterior pentru o faptă concurentă, iar apoi să analizeze în ce măsură sancţiunea deja executată
ar influenţa măsura rezultantă.
În mod evident, nu există un algoritm matematic pentru derularea acestor operaţiuni, dar
ele trebuie menţionate în considerentele hotărârii.
Concluzionând, pentru toate argumentele expuse, în ipoteza infracţiunilor concurente
săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate,
dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative
neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii
conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.
În ipoteza analizată, executarea integrală a măsurii educative neprivative de libertate
aplicate anterior pentru o infracţiune concurentă cu cea din cauza pendinte trebuie avută în
vedere în procesul de individualizare a sancţiunii unice aplicabile întregului concurs de
infracţiuni, raportat la art. 74 din Codul penal, pentru a nu se ajunge la o sancţionare excesivă
a minorului ale cărui fapte nu au fost judecate în cadrul aceluiaşi proces”.
Aşadar, conform dezlegării de drept date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în prezenta cauză la
individualizarea măsurii educative ce urmează a-i fi aplicată inculpatei A.C.G. pentru infracţiunile
concurente instanţa trebuie să aibă în vedere, pe de o parte, criteriile de individualizare a măsurii
educative prev. de art. 74 Cod penal, stabilind mental o măsură educativă ce ar fi trebuit aplicată
pentru concursul de infracţiuni, după care să analizeze în ce măsură sancţiunea aplicată pentru
concursul de infracţiuni este influenţată de măsura educativă deja executată pentru una din
infracţiunile concurente.
În speţă, curtea a apreciat că, raportat la gravitatea concretă a celor două infracţiuni, respectiv
complicitate la tâlhărie şi lovire şi alte violenţe, la contextul în care a săvârşit inculpata cele două
fapte, aşa cum se menţionează în referatul de evaluare întocmit în cauză (respectiv criza
adolescentină declanşată la vârsta de 16 ani când s-a născut sora inculpatei), la conduita ulterioară
a inculpatei, care, conform menţiunilor din referatul de evaluare, după executarea măsurii educative
a înţeles consecinţele faptei sale şi s-a conformat regulilor de convieţuire socială, la situaţia concretă
prezentă a inculpatei, care, după stabilirea unei relaţii de concubinaj a născut o fetiţă, fapt ce a
determinat-o să devină mai responsabilă şi să se concentreze asupra propriei familii, faţă de
inculpată se impune sancţionarea pentru săvârşirea celor două infracţiuni cu măsura educativă a
asistării zilnice pe durata maximă de 6 luni. Aplicarea unei măsuri educative privative de libertate,
în contextul în care inculpata şi-a revizuit conduita antisocială, ar fi excesivă, cu atât mai mult cu
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cât inculpata are în prezent un copil, consecinţele privării de libertate a inculpatei răsfrângându-se
cu precădere asupra copilului acesteia şi periclitând dezvoltarea viitoare a acestuia.
Aşadar, în contextul în care cele două infracţiuni săvârşite de inculpata A.C.G. fi fost judecate
împreună şi nu separat, instanţa de apel a apreciat că sancţiunea proporţională ce se impunea a fi
aplicată inculpatei este cea a asistării zilnice, pe durata sa maximă, 6 luni. Cum această măsură
educativă a fost deja executată de inculpată, curtea a constatat executată măsura educativă a asistării
zilnice pentru o durată de 6 luni aplicată prin prezenta decizie, în perioada 11.12.2018-10.06.2019.
În consecinţă, prin Decizia penală nr. 8../25.11.2021 pronunţată în dosarul nr. 16.../193/2019, în
baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, curtea a admis apelul declarat de Parchetul de pe
lângă Judecătoria Botoşani împotriva Sentinţei penale nr. 11.. din 24.11.2020 a Judecătoriei
Botoşani pronunţată în dosarul nr. 16.../193/2019, a desfiinţat în totalitate sentinţa penală apelată
şi, în rejudecare, a constatat că infracţiunea de lovire şi alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 Cod
penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, ce face obiectul
prezentei cauze, este concurentă cu infracţiunea de complicitate la tâlhărie prev. de art. 48 Cod
penal rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal,
cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal pentru care faţă de inculpata A.C.G. s-a dispus luarea măsurii
educative a asistării zilnice pe o durată de 6 luni prin Sentinţa penală nr. 11../12.10.2018 a
Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018, definitivă prin neapelare la data de
31.10.2018.
În baza art. 129 alin. 1 Cod penal rap. la art. 120 Cod penal, curtea a dispus luarea faţă de
inculpata A.C.G. a măsurii educative a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni pentru săvârşirea
în concurs a infracţiunii de lovire şi alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art.
113 alin. 3 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, (faptă săvârşită la data de 08.08.2018
şi care face obiectul prezentei cauze), şi a infracţiunii de complicitate la tâlhărie prev. de art. 48
Cod penal rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a Cod
penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal, (faptă săvârşită la data de 13.12.2017 şi pentru care faţă
de inculpată s-a dispus măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 6 luni prin Sentinţa
penală nr. 11../12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018).
Totodată, curtea a constatat executată măsura educativă a asistării zilnice pentru o durată
de 6 luni aplicată prin prezenta decizie, în perioada 11.12.2018-10.06.2019.

11. Săvârşirea de către un inculpat a unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere al
amânării aplicării unei pedepse anterioare conduce la reţinerea pluralităţii de infracţiuni sub
forma concursului de infracţiuni prev. de art. 38 Cod penal şi nu a pluralităţii intermediare prev.
de art. 44 Cod penal.
Rezumat:
În încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus condamnarea în prezenta cauză
instanţa de fond a reţinut disp. art. 44 alin. 1 Cod penal referitoare la pluralitatea intermediară.
În motivarea hotărârii instanţa de fond a reţinut că fapta din prezentul dosar este săvârşită
în termenul de încercare de 2 ani stabilit prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017, dată
în dosarul nr. 2905/285/2017 al Judecătoriei Rădăuţi, prin care inculpatul C.V. pentru care a fost
stabilită pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de conducerea pe drumurile publice a
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unui vehicul neînmatriculat, faptă prev. şi ped. de art. 334 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. art.
396 al. 10 Cod procedură penală.
Cu privire la antecedenţa penală a inculpatului la momentul săvârşirii faptei din prezenta
cauză, instanţa de control judiciar reţine că, într-adevăr, prin Sentinţa penală nr. 650 din data de
28.09.2017, dată în dosarul nr. 2905/285/2017 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă la data
de 17.10.2017, faţă de inculpatul C.V. s-a stabilit pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de conducere a pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334
alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. art. 396 alin. 10 Cod procedură penala şi s-a dispus amânarea
aplicării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani.
Raportat la data săvârşirii faptei din prezenta cauză, respectiv 22.12.2017 se constată că
fapta din prezenta cauză a fost săvârşită în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei
de 8 luni închisoare stabilită faţă de inculpat prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017,
Judecătoriei Răsăuţi pronunţată în dosarul nr. 2905/285/2017.
Potrivit 44 alin. 1 Cod penal există pluralitate intermediară de infracţiuni când, după
rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la data la care pedeapsa este
executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi nu sunt
întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.
Cum prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată
în dosarul nr. 2905/285/2017 inculpatul C.V. nu a fost condamnat, ci doar s-a stabilit faţă de
acesta o pedeapsă cu închisoarea, cu amânarea aplicării pedepsei, nu sunt întrunite condiţiile
pentru a fi incidente disp. privind pluralitatea intermediară prev. de art. 44 alin. 1 Cod penal.
De altfel, modalitatea de contopire a pedepselor în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în
termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei este reglementată de disp. art. 88 alin. 3
Cod penal, stabilindu-se expres că pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării pedepsei şi
pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform disp. referitoare la concursul de
infracţiuni.
Prin urmare, nefiind date condiţiile pentru reţinerea în încadrarea juridică a faptei reţinute
în sarcina inculpatului C.V. a dispoziţiilor referitoare la pluralitatea intermediară, instanţa de apel
înlătură din încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului disp. art. 44 alin. 1 Cod
penal referitoare la pluralitatea intermediară.

(Decizia nr. 22 din 10 ianuarie 2022, dosar nr. 5555/285/2020)

Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 334 din 11.06.2021 a Judecătoriei Rădăuţi, în baza ar. 396 alin. 1
şi 2 Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul C.V. la pedeapsa de 3600 lei amendă penală
pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335
alin. 2 din Codul Penal, cu aplicarea art. 44 alin. 1 din Codul penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură
penală.
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În temeiul art. 61 alin. 2, 4 lit. c Cod penal s-a constatat că amenda aplicată inculpatului
corespunde unui nr. de 180 zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 20 lei.
S-a constatat că fapta din prezentul dosar este săvârşită în termenul de încercare de 2 ani
stabilit prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017, dată în dosarul nr. 2905/285/2017 al
Judecătoriei Rădăuţi prin care pentru inculpatul C.V. a fost stabilită pedeapsa de 8 luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat
prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.
În baza art. 88 Cod penal s-a revocat amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare
stabilită faţă de inculpatul C.V. pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a
unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. art. 396 alin. 10 Cod
procedură penală, prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017, dată în dosarul nr.
2905/285/2017 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin neapelare la data de 17.10.2017, şi s-a dispus
aplicarea şi executarea acestei pedepse.
În baza art. 88 alin. 3 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. d Cod penal s-a aplicat inculpatului
pedeapsa de 8 luni închisoare la care s-a adăugat în întregime amenda penală în cuantum de 3600
lei, pedeapsă de executat fiind 8 luni închisoare şi 3600 lei amendă.
S-au pus în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 Cod penal, privind înlocuirea pedepsei
amenzii cu pedeapsa închisorii dacă, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în
parte, precum şi dispoziţiile art. 64 Cod penal, privind înlocuirea pedepsei amenzii cu obligaţia de
a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, dacă, din motive neimputabile, nu execută
pedeapsa amenzii, în tot sau în parte.
În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata
sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat .
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat apel inculpatul C.V., pentru
motivele prezentate oral cu ocazia dezbaterilor consemnate pe larg în încheierea de şedinţă de la
termenul din 17.12.2021 când au avut loc dezbaterile.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de
fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 Cod procedură penală,
Curtea a constat că acesta este întemeiat pentru următoarele considerente:
Aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de fond, curtea a observat că probele administrate
în cursul urmăririi penale coroborate cu declaraţia autentificată de recunoaştere în totalitate a faptei,
depusă de inculpatul C.V. în faţa instanţei de fond, conduc la reţinerea, dincolo de orice dubiu
rezonabil, a situaţiei de fapt descrisă în rechizitoriu, respectiv aceea că în data de 22.12.2017, în
jurul orei 20.20, inculpatul a condus autoturismul marca Ford Mondeo, cu nr. de înmatriculare SB
52 XFR, pe DC 48C pe str. Dimitrie Cantemir de pe raza oraşului Vicovu de Sus, având dreptul de
a conduce suspendat.
Situaţia de fapt astfel descrisă rezultă din declaraţia autentificată de recunoaştere a faptei
depusă de inculpat în faţa instanţei de fond care se coroborează cu probele administrate în cursul
urmăririi penale, respectiv cu procesul verbal de constatare a infracţiunii de flagrante, procesul
verbal de verificare în baza de date, adresa Serviciului Rutier Suceava cu nr. 154489 din data de
20.02.2019, adresa Serviciului Rutier Suceava cu nr. 248404 din data de 29.01.2018, adresa
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Serviciului Rutier Suceava cu nr. 257737 din data de 05.10.2018, adresa S.P.C.R.P.C.Î.V. Suceava
cu nr. 62307 din data de 30.01.2018 şi cu declarația martorului U.C.
Raportat la situaţia de fapt reţinută de prima instanţă, recunoscută integral de inculpat,
instanţa de apel a apreciat ca fiind corectă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului
C.V., respectiv infracțiunea de conducere a unui vehicul având permisul de conducere suspendat
prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal
De altfel, prin apelul formulat în cauză, inculpatul nu a criticat nici existenţa faptei şi a
vinovăţiei sale, nici cuantumul pedepsei cu amenda la care a fost condamnat pentru săvârşirea
infracțiunii de conducere a unui vehicul având permisul de conducere suspendat prev. de art. 335
alin. 2 Cod penal.
Critica inculpatului vizează modalitatea în care instanţa de fond a analizat antecedenţa penală
a inculpatului.
Analizând critica inculpatului sub acest aspect instanţa de apel a apreciat că aceasta este
întemeiată.
Mai întâi curtea a reţinut că prin Încheierea din 12.11.2021, s-a admis sesizarea, invocată
din oficiu, de către instanţa de judecată, privind schimbarea încadrării juridice a faptei faţă de
inculpatul apelant C.V. şi s-a schimbat încadrarea juridică a faptei privind pe inculpat din
infracţiunea de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 Cod
penal, cu reţinerea art. 44 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de conducere a unui autovehicul fără
permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu înlăturarea dispoziţiilor privind
pluralitatea intermediară prevăzute de art. 44 alin. 1 Cod penal.
În motivarea soluţiei, curtea a reţinut că prin Sentinţa penală nr. 334 din 11.06.2021 a
Judecătoriei Rădăuţi pronunţată în dosarul nr. 5555/285/2020 inculpatul C.V. a fost condamnat
la pedeapsa de 3600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul
fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 2 din Codul Penal, cu aplicarea art. 44 alin.
1 din Codul penal şi art. 396 alin. 10 C. procedură penală.
În temeiul art. 61 alin. 2, 4 lit. c Cod penal s-a constatat că amenda aplicată inculpatului
corespunde unui nr. de 180 zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, fiind de 20 lei.
De asemenea, s-a constat că fapta din prezentul dosar este săvârşită în termenul de încercare
de 2 ani stabilit prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017, dată în dosarul nr.
2905/285/2017 al Judecătoriei Rădăuţi, prin care pentru inculpatul C.V. a fost stabilită pedeapsa de
8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul
neînmatriculat, faptă prev. şi ped. de art. 334 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. art. 396 al. 10 Cod
procedură penală.
În baza art. 88 Cod penal s-a revocat amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare stabilită
faţă de inculpatul C.V. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui
vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. art. 396 al. 10 Cod
procedură penală, prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017, dată în dosarul nr.
2905/285/2017 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin neapelare la data de 17.10.2017, şi s-a dispus
aplicarea şi executarea acestei pedepse.
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În baza art. 88 alin. 3 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. d Cod penal s-a aplicat inculpatului
pedeapsa de 8 luni închisoare la care s-a adăugat în întregime amenda penală în cuantum de 3600
lei, pedeapsă de executat 8 luni închisoare şi 3600 lei amendă.
În încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus condamnarea în prezenta cauză instanţa
de fond a reţinut disp. art. 44 alin. 1 Cod penal referitoare la pluralitatea intermediară.
În motivarea hotărârii instanţa de fond a reţinut că fapta din prezentul dosar este săvârşită în
termenul de încercare de 2 ani stabilit prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017, dată în
dosarul nr. 2905/285/2017 al Judecătoriei Rădăuţi, prin care inculpatul pentru care a fost stabilită
pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul
neînmatriculat, faptă prev. şi ped. de art. 334 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. art. 396 al. 10 Cod
procedură penală.
Cu privire la antecedenţa penală a inculpatului la momentul săvârşirii faptei din prezenta
cauză, curtea a reţinut că într-adevăr, prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017, dată în
dosarul nr. 2905/285/2017 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă la data de 17.10.2017, faţă de
inculpatul C.V. s-a stabilit pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere
a pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea
art. art. 396 alin. 10 Cod procedură penala şi s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen
de încercare de 2 ani.
Raportat la data săvârşirii faptei din prezenta cauză, respectiv 22.12.2017, s-a constatat că
fapta din prezenta cauză a fost săvârşită în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei
de 8 luni închisoare stabilită faţă de inculpat prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017 a
Judecătoriei Rădăuţi, pronunţată în dosarul nr. 2905/285/2017.
Potrivit 44 alin. 1 Cod penal există pluralitate intermediară de infracţiuni când, după
rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la data la care pedeapsa este executată
sau considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi nu sunt întrunite
condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.
Cum prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată
în dosarul nr. 2905/285/2017 inculpatul C.V. nu a fost condamnat, ci doar s-a stabilit faţă de acesta
o pedeapsă cu închisoarea, cu amânarea aplicării pedepsei, nu sunt întrunite condiţiile pentru a fi
incidente disp. privind pluralitatea intermediară prev. de art. 44 alin. 1 Cod penal.
De altfel, modalitatea de contopire a pedepselor în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în
termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei este reglementată de disp. art. 88 alin. 3
Cod penal, stabilindu-se expres că pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării pedepsei şi
pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform disp. referitoare la concursul de
infracţiuni.
Prin urmare, nefiind date condiţiile pentru reţinerea în încadrarea juridică a faptei reţinute în
sarcina inculpatului C.V. a dispoziţiilor referitoare la pluralitatea intermediară, instanţa de apel a
înlăturat din încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului disp. art. 44 alin. 1 Cod penal
referitoare la pluralitatea intermediară.
În acord cu critica formulată de inculpat, instanţa de apel a reţinut că, deşi este real că fapta
din prezenta cauză a fost săvârşită în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei de 8
luni închisoare stabilită faţă de inculpat prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017,
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Judecătoriei Rădăuţi, pronunţată în dosarul nr. 2905/285/2017, instanţa de fond a omis să constate
faptul că pedeapsa stabilită prin sentinţa menţionată a fost ulterior contopită cu o altă pedeapsă la
care inculpatul a fost condamnat printr-o sentinţă penală ulterioară.
Astfel, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a inculpatului C.V., prin Sentinţa penală
nr. 767/18.10.2018 a Judecătoriei Rădăuţi, pronunţată în dosarul nr. 556/285/2018, definitivă prin
neapelare la data de 13.11.2018, a fost condamnat inculpatul C.V. la pedeapsa de 8 luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice” prev.
şi ped. de art. 337 C. penal, cu aplic. art. 396 al. 10 Cod procedură penală şi la pedeapsa de 8 luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”
prev. şi ped. de art. 335 alin.1 C. penal, cu aplic. art. 396 al. 10 Cod procedură penala.
În baza art. 89 C. penal s-a anulat amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare dispusă
faţă de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul
neînmatriculat”, faptă prev. şi ped. de art. 334 al. 1 Cod penal, prin Sentinţa penală nr.650 din data
de 28 septembrie 2017, dată în dosarul nr. 2905/285/2017 al Judecătoriei Rădăuţi, inculpatul
fiind condamnat şi pentru această faptă.
În baza art. 38 alin. 2 C. penal, art. 39 alin. 1 lit. b C. penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa
cea mai grea de 8 luni închisoare la care s-a adăugat un spor reprezentând 1/3 din totalul de 16 luni
al celorlalte două pedepse pedeapsa de 8 luni, respectiv 5 (cinci) luni şi 10 zile închisoare, inculpatul
având de executat 13 luni şi 10 de zile închisoare (1 an o lună şi 10 zile închisoare).
În baza art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei de 13 luni şi 10 zile
închisoare sub supraveghere, termenul de încercare fiind de 3 ani, cf. art. 92 C. penal, care începe
să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.
Curtea a reţinut aşadar, că, deşi la data pronunţării sentinţei penale apelate, instanţa de fond
avea la dosar datele din care rezulta că pedeapsa de 8 luni închisoare stabilită prin Sentinţa penală
nr. 650 din data de 28.09.2017 a Judecătoriei Rădăuţi fusese transformată într-o condamnare, fiind
contopită cu pedeapsa la care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 767/18.10.2018
a Judecătoriei Rădăuţi, pronunţată în dosarul nr. 556/285/2018, iar executarea pedepsei
rezultante fusese suspendată sub supraveghere, instanţa de fond a omis să constate acest lucru,
dispunând în mod greşit executarea pedepsei de 8 luni închisoare stabilită prin Sentinţa penală nr.
650 din data de 28.09.2017 a Judecătoriei Rădăuţi alături din pedeapsa amenzii din prezenta cauză.
Cum pedeapsa de 8 luni închisoare stabilită prin Sentinţa penală nr. 650 din data de 28.09.2017 a
Judecătoriei Rădăuţi nu avea la momentul pronunţării sentinţei penale apelate o existenţă de sine
stătătoare, fiind contopită în pedeapsa rezultantă de 13 luni şi 10 de zile închisoare la care a fost
condamnat inculpatul prin Sentinţa penală nr. 767/18.10.2018 a Judecătoriei Rădăuţi, pronunţată în
dosarul nr. 556/285/2018, şi cum, pentru respectarea principiului neîngreunării situaţiei în propria
cale de atac, având în vedere că sentinţa penală atacată a fost apelată doar de către inculpat, instanţa
de apel nu poate ca în calea de atac a apelului inculpatului să contopească pedeapsa din prezenta
cauză şi cu cele două pedepse de câte 8 luni închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin
Sentinţa penală nr. 767/18.10.2018 a Judecătoriei Rădăuţi, pronunţată în dosarul nr. 556/285/2018,
singura soluţie legală în cauză este condamnarea inculpatului doar pentru fapta din prezenta cauză,
fără a se avea în vedere antecedenţa penala a inculpatului.
De aceea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, curtea a admis apelul declarat de
inculpatul C.V. împotriva Sentinţei penale nr. 334 din 11.06.2021 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată
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în dosarul nr. 5555/285/2020, a desfiinţat în totalitate sentinţa penala apelată şi, în rejudecare, în
baza art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală l-a condamnat pe inculpatul C.V. la pedeapsa de
3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de
conducere prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală; în
baza art. 61 alin. 2, 4 lit. c Cod penal, a constatat că amenda aplicată inculpatului corespunde unui
număr de 180 zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 20 lei; s-a atras atenţia
inculpatului asupra disp. art. 63 Cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa
închisorii dacă, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte; în baza art. 274
alin. 1 Cod procedură penală, a obligat inculpatul să plătească statului suma de 1000 lei,
reprezentând cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală şi a judecăţii la instanţa de fond și a
stabilit că, în baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel rămân în
sarcina statului.

12. Procedura de citare şi de comunicare a actelor de procedură către inculpaţi care au domiciliul
în Ucraina nu se poate realiza prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pentru
legala îndeplinire a procedurii de citare şi de comunicare a actelor de procedură impunându-se
a se formula o cerere de asistență judiciară internațională
Rezumat:
Analizând modalitatea de citare a inculpaților de către prima instanță, curtea constată că,
potrivit art. 259 alin. 9 Cod de procedură penală, dacă suspectul sau inculpatul locuieşte în
străinătate, citarea se face, pentru primul termen, potrivit normelor de drept internaţional penal
aplicabile în relaţia cu statul solicitat, în condiţiile legii. În absenţa unei asemenea norme sau în
cazul în care instrumentul juridic internaţional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare
recomandată. În acest caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau
refuzul de primire a acesteia ţine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul
termen de judecată, suspectul sau inculpatul va fi înştiinţat prin citaţie că are obligaţia de a indica
o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, unde
urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care nu se conformează,
comunicările i se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a
scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele care se expediază, ţinând loc de dovadă de
îndeplinire a procedurii.
În ceea ce privește procedura de comunicare a unor acte judiciare către inculpați care se
află pe teritoriul Republicii Ucraina, instrumentul juridic internațional aplicabil între România și
Ucraina este Convenția Europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptată la
Strasbourg, la data de 20.04.1959, ratificată de România prin Legea nr. 236/1998.
Comunicarea actelor de procedură este reglementată la art. 7 din Convenție, potrivit
căruia:
1.Partea solicitată va proceda la comunicarea actelor de procedura şi a hotărârilor
judiciare, care îi vor fi transmise în acest scop de către partea solicitantă.
Această comunicare va putea fi efectuată prin simpla transmitere a actului sau a hotărârii,
destinatarului. Dacă partea solicitanta o cere în mod expres, partea solicitata va efectua
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comunicarea într-una dintre formele prevăzute de legislatia sa pentru înmânări analoage sau întro formă specială compatibilă cu această legislatie.
2. Dovada comunicării se va face printr-o recipisă datată şi semnată de destinatar sau
printr-o declarație a părţii solicitate, constatând faptul, forma şi data comunicarii. Unul sau ambele
documente vor fi transmise imediat părţii solicitante. La cererea acesteia din urma, partea solicitată
va preciza dacă comunicarea a fost făcută în conformitate cu legea sa. În cazul în care comunicarea
nu s-a putut face, partea solicitata va face cunoscut imediat motivul părţii solicitante.
3. Orice parte contractantă, în momentul semnării prezentei convenții sau al depunerii
instrumentului sau de ratificare sau de aderare, va putea cere, prin declarație adresata secretarului
general al Consiliului Europei, ca citația pentru înfățișare, destinată unei persoane urmărite care
se găseşte pe teritoriul său, să fie transmisa autorităţilor sale într-un anumit termen, înainte de data
fixata pentru înfatisare. Acest termen va fi precizat în sus-mentionata declaratie şi nu va putea
depăşi 50 de zile. Se va ţine seama de acest termen la fixarea datei înfățisarii şi la transmiterea
citației.
Ulterior, au fost aduse îmbunătățiri și completări în anumite privințe Convenției europene
de asistență judiciară în materie penală, încheiată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, precum și
Protocolului său adițional, încheiat la Strasbourg la 17 martie 1978, fiind adoptat Protocolul
adițional nr. 2/2001 la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală.
Potrivit art. 16 din acest protocol: 1. Autoritățile judiciare competente ale oricărei părți pot
trimite direct, pe cale poștală, acte de procedură și hotărâri judiciare persoanelor care se află pe
teritoriul unei alte părți.
2. Actele de procedură și hotărârile judiciare sunt însoțite de o notă care indică faptul că
destinatarul poate obține de la autoritatea menționată în notă informații asupra drepturilor și
obligațiilor privind remiterea obiectelor.
Deopotrivă, în art. 33 alin. 2 din Protocol, s-a reglementat că orice stat poate, în momentul
semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare, să declare că își rezervă dreptul de a nu accepta, în tot sau în parte, unul sau mai multe
dintre articolele: 16, 17, 18, 19 și 20 din prezentul protocol.
Republica Ucraina a notificat Secretariatului General al Consiliului Europei, în temeiul
art. 33 alin. 2 din Protocol, că se va bucura de dreptul de a nu accepta articolul 16.
În consecință, în legătură cu modalitatea de comunicare a actelor de procedură către
persoanele care domiciliază în Republica Ucraina, aceasta se realizează prin Ministerul român de
Justiție care transmite cererea Ministerului Justiției al Republicii Ucraina, autoritatea centrală
străină urmând să înainteze cererea de asistență judiciară internațională și înscrisurile anexate
acesteia autorității judiciare competente, potrivit legislației interne.
(Decizia nr. 630 din 27 septembrie 2021, dosar nr. 1439/285/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 586 din 13 septembrie 2017 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi,
inculpatul B.V. a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de:
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- contrabandă în formă agravantă, prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 comb. cu art. 274 din Legea
nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. 54/2010, cu aplic. art. 75 al. 2 lit. b Cod penal, la pedeapsa de
3 ani şi 4 luni închisoare, parte civilă fiind Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, s-a interzis inculpatului ca pedeapsă
complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 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 Cod penal, s-a interzis inculpatului,
ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea
definitivă a sentinţei de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei
principale.
- trecere ilegală a frontierei de stat, prev. de art. 262 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de 6 luni
închisoare.
În baza art. 38 al. 1, 39 al. 1 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai mare,
de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, rezultând
pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, raportat la art. 45 al. 1 Cod penal, s-a interzis
inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă
de 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 Cod penal şi 45 al. 1 Cod penal, sa 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 de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei principale.
Prin aceeaşi sentinţă, inculpata B.M. a fost condamnată pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- contrabandă în formă agravantă, prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 comb. cu art. 274 din Legea
nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. 54/2010, cu aplic. art. 75 al. 2 lit. b Cod penal, la pedeapsa de
3 ani şi 4 luni închisoare, parte civilă fiind Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, s-a interzis inculpatei ca pedeapsă complementară
dreptul de a fi aleasă 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 Cod penal, s-a interzis inculpatei,
ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi aleasă 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 de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată
a pedepsei principale.
- trecere ilegală a frontierei de stat, prev. de art. 262 al. 1 Cod penal, la pedeapsa de 6 luni
închisoare.
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În baza art. 38 al. 1, 39 al. 1 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai mare,
de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, rezultând
pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, raportat la art. 45 al. 1 Cod penal, s-a interzis
inculpatei ca pedeapsă complementară dreptul de a fi aleasă 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 Cod penal şi 45 al. 1 Cod penal, sa interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi aleasă 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 de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei principale.
În baza art. 112 al. 1 lit. a Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpaţi a cantităţii de
1.310 pachete de țigări marca Marble, cu inscripții Duty Free depusă la camera de corpuri delicte a
S.T.P.F. Suceava, conform dovezii seria AAA nr. 03099, din data de 03.10.2016.
În baza art. 112 al. 1 lit. b Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpaţi a telefoanelor
mobile ridicate şi depuse la camera de corpuri delicte a STPF Suceava, conform dovezii seria AAA
nr. 03099, din data de 03.10.2016, respectiv telefonul mobil marca Nokia 105, de culoare neagră,
serie IMEI 353032/06/508088/5, cartela Vodefone cu seria 410701778162, cartela Kievstar cu seria
8938003992373040748F şi telefonul mobil marca Nokia C3, serie IMEI 35933/04/260698/1.
În baza art. 25 şi art. 397 C.p.p., rap. la art. 1357, 1382 Cod civil, inculpaţii au fost obligaţi,
în solidar, să plătească părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi suma de
14.737 lei reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, precum şi accesoriile fiscale
aferente conform art. 120 Codului de procedură fiscală de la data comiterii faptei şi până la achitarea
efectivă a acestora.
În baza art. 274 al. 1 Cod proc. penală, inculpaţii au fost obligaţi să plătească statului câte
400 lei cheltuieli judiciare.
Sumele de câte 690 lei, reprezentând onorariu pentru avocaţii desemnaţi din oficiu, M.A.,
conform delegaţiei nr. 90 din 20 martie 2017 şi M.V., conform delegaţiei nr. 89 din 20 martie 2017,
s-a dispus a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel inculpata B.M., criticând sentinţa primei instanţe
pentru nelegalitate cu motivarea că atât procedura de citare pe parcursul cercetării judecătoreşti, cât
și procedura de comunicare a minutei sentinţei de condamnare nu au fost legal îndeplinite. Aceasta
a aflat de hotărârea de condamnare la data punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei
închisorii, la data de 01.08.2021, când se afla pe teritoriul Belgiei.
Motivele de apel au fost dezvoltate de către apărătorul ales și sunt cuprinse în încheierea de
dezbateri care face parte integrantă din prezenta decizie.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de
fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 Cod de procedură
penală, Curtea a constat că este întemeiat şi a extins efectele apelului cu privire la inculpatul B.V.
pentru următoarele considerente:
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Curtea a reținut că, din procesele verbale de constatare și de cercetare la fața locului
întocmite de organele de poliție de frontieră și organele de poliție judiciară, se observă că, la data
de 29.09.2016, în jurul orelor 01.40, au fost sesizate două persoane care au trecut ilegal frontiera de
stat prin zona SF 818-SF -818, loc aflat în extravilanul localității Frătăuții Noi, jud. Suceava,
persoane care au fost reținute de către polițiștii de frontieră la circa 700 metri față de linia de
frontieră. Asupra celor două persoane au fost identificate trei colete ce conțineau țigări de
contrabandă, respectiv cantitatea de 1.310 pachete de țigări marca Marble, cu inscripții Duty Free.
Constatând că cele două persoane cunosc limba română, le-au fost solicitate datele de
identificare, acestea declarând că se numesc B.V. şi B.M. și locuiesc în localitatea Pătrăuți, Ucraina.
B.M. a prezentat și un pașaport eliberat de autoritățile ucrainene, primele pagini ale acestuia
aflându-se în copie la dosar.
Celor două persoane, B.V. şi B.M., li s-au consemnat declarațiile de suspecți și apoi de
inculpați, la data de 29.09.2016. La aceeași dată, la orele 11:00, cei doi inculpați au fost predați
autorităților ucrainene, așa cum rezultă din actele de predare-primire încheiate de autoritățile
româno-ucrainene la aceeași dată.
Rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați a fost emis de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți la data de 28.02.2017 și a fost înregistrat pe rolul primei
instanțe la data de 15.03.2017 și trimis în procedura de cameră preliminară.
Celor doi inculpați li s-a comunicat o copie a rechizitoriului la adresa din Republica Ucraina,
localitatea Pătrăuții de Sus, Raion Storojineț, Regiunea Ucraina.
După începerea judecății, prima instanță a dispus citarea inculpaților la adresa indicată din
Republica Ucraina cu scrisoare recomandată, fiecare plic ce conținea citația fiind restituit și era
bifată mențiunea refuz, iar hotărârea a fost restituită cu mențiunea necunoscut.
Totodată, prima instanță a dispus citarea inculpaților și prin afișare la ușa instanței.
Analizând modalitatea de citare a celor doi inculpați de către prima instanță, Curtea
precizează că, potrivit art. 259 alin. 9 Cod de procedură penală, dacă suspectul sau inculpatul
locuieşte în străinătate, citarea se face, pentru primul termen, potrivit normelor de drept internaţional
penal aplicabile în relaţia cu statul solicitat, în condiţiile legii. În absenţa unei asemenea norme sau
în cazul în care instrumentul juridic internaţional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare
recomandată. În acest caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau
refuzul de primire a acesteia ţine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul
termen de judecată, suspectul sau inculpatul va fi înştiinţat prin citaţie că are obligaţia de a indica o
adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, unde urmează
să i se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care nu se conformează, comunicările i
se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scrisorii, în cuprinsul
căreia vor fi menţionate actele care se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.
În ceea ce privește procedura de comunicare a unor acte judiciare către inculpați care se află
pe teritoriul Republicii Ucraina, instrumentul juridic internațional aplicabil între România și Ucraina
este Convenția Europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg, la data de
20.04.1959, ratificată de România prin Legea nr. 236/1998.
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Comunicarea actelor de procedură este reglementată la art. 7 din Convenție, potrivit
căruia:
1.Partea solicitată va proceda la comunicarea actelor de procedura şi a hotărârilor judiciare,
care îi vor fi transmise în acest scop de către partea solicitantă.
Această comunicare va putea fi efectuată prin simpla transmitere a actului sau a hotărârii,
destinatarului. Dacă partea solicitanta o cere în mod expres, partea solicitata va efectua comunicarea
într-una dintre formele prevăzute de legislatia sa pentru înmânări analoage sau într-o formă specială
compatibilă cu această legislatie.
2. Dovada comunicării se va face printr-o recipisă datată şi semnată de destinatar sau printro declarație a părţii solicitate, constatând faptul, forma şi data comunicarii. Unul sau ambele
documente vor fi transmise imediat părţii solicitante. La cererea acesteia din urma, partea solicitată
va preciza dacă comunicarea a fost făcută în conformitate cu legea sa. În cazul în care comunicarea
nu s-a putut face, partea solicitata va face cunoscut imediat motivul părţii solicitante.
3. Orice parte contractantă, în momentul semnării prezentei convenții sau al depunerii
instrumentului sau de ratificare sau de aderare, va putea cere, prin declarație adresata secretarului
general al Consiliului Europei, ca citația pentru înfățișare, destinată unei persoane urmărite care se
găseşte pe teritoriul său, să fie transmisa autorităţilor sale într-un anumit termen, înainte de data
fixată pentru înfățișare. Acest termen va fi precizat în sus-mentionata declaratie şi nu va putea depăşi
50 de zile. Se va ţine seama de acest termen la fixarea datei înfățisarii şi la transmiterea citației.
Ulterior, au fost aduse îmbunătățiri și completări în anumite privințe Convenției europene
de asistență judiciară în materie penală, încheiată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, precum și
Protocolului său adițional, încheiat la Strasbourg la 17 martie 1978, fiind adoptat Protocolul
adițional nr. 2/2001 la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală.
Potrivit art. 16 din acest protocol: 1. Autoritățile judiciare competente ale oricărei părți pot
trimite direct, pe cale poștală, acte de procedură și hotărâri judiciare persoanelor care se află pe
teritoriul unei alte părți.
2. Actele de procedură și hotărârile judiciare sunt însoțite de o notă care indică faptul că
destinatarul poate obține de la autoritatea menționată în notă informații asupra drepturilor și
obligațiilor privind remiterea obiectelor.
Deopotrivă, în art. 33 alin. 2 din Protocol, s-a reglementat că orice stat poate, în momentul
semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare, să declare că își rezervă dreptul de a nu accepta, în tot sau în parte, unul sau mai multe
dintre articolele: 16, 17, 18, 19 și 20 din prezentul protocol.
Republica Ucraina a notificat Secretariatului General al Consiliului Europei, în temeiul
art. 33 alin. 2 din Protocol, că se va bucura de dreptul de a nu accepta articolul 16.
În consecință, în legătură cu modalitatea de comunicare a actelor de procedură către
persoanele care domiciliază în Republica Ucraina, aceasta se realizează prin Ministerul român de
Justiție care transmite cererea Ministerului Justiției al Republicii Ucraina, autoritatea centrală străină
urmând să înainteze cererea de asistență judiciară internațională și înscrisurile anexate acesteia
autorității judiciare competente, potrivit legislației interne.
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Cum în prezenta cauză, procedura de citare și de comunicare a hotărârii s-a realizat exclusiv
prin scrisoare recomandată, iar documentele nu au fost transmise inculpaților întrucât au fost
restituite la dosar cu mențiunile mai sus arătate, curtea a apreciat că inculpata B.M. a exercitat calea
de atac a apelului în termen, luând cunoștință de hotărârea de condamnare la data arestării sale în
vederea executării mandatului.
Curtea, având în vedere dispozițiile art. 419 Codul de procedură penală și caracterul extensiv al
apelului, analizând hotărârea apelată și sub aspectul soluției pronunțate cu privire la inculpatul B.V.,
a constatat că aceasta este afectată de același viciu procedural, motiv pentru care a extins efectele
apelului declarat de inculpată şi cu privire la inculpatul B.V.
Pentru aceste considerente, curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a
admis apelul declarat de inculpata B.M. împotriva sentinţei penale nr. 586 din 13 septembrie 2017
pronunţată de Judecătoria Rădăuţi și, în temeiul art. 419 Codul de procedură penală, a extins efectele
apelului declarat de inculpata B.M. şi cu privire la inculpatul B.V., a desființat, în totalitate, sentinţa
penală apelată şi a dispus rejudecarea cauzei de către Judecătoria Rădăuți.
Cu ocazia rejudecării, prima instanță va avea în vedere că inculpatei B.M. i s-a pus în vedere
de către instanța de control judiciar să-și aleagă un domiciliu procesual în România, sens în care a
depus, prin apărătorul ales, adresa unde urmează a-i fi comunicate actele de procedură, iar pentru
inculpatul B.V. se va proceda la citarea acestuia potrivit dispozițiilor mai sus invocate, potrivit
normelor de drept internaţional penal aplicabile în relaţia cu Republica Ucraina, cu rezerva notificată
de acest stat. Totodată, prima instanță va avea în vedere principiul neagravării situației în propria
cale de atac, prev. de art. 418 Cod de procedură penală.
Urmare a desființării în totalitate a hotărârii apelate, au fost anulate toate formele de
executare emise pentru inculpații B.M. și B.V și s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatei
B.M. de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 694/2017 din 08.11.2017 emis de
Judecătoria Rădăuți.
În temeiul art.275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel au rămas în sarcina
statului; în temeiul art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul pentru domnul avocat O.L.,
desemnat din oficiu pentru inculpatul B.V., în cuantum, de 868 lei, au rămas în sarcina statului și se
vor avansa din fondul MJ către Baroul Suceava.
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